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ΓΘΖΙΑ

Ε γιώζζα είκαη ημ ιμγηζμηθό εκόξ πμιηηηζμμύ
Γιέκε Γιύθαηδε-Ανβειέν

ΓΖΑΓΩΓΖΗΟ ΕΙΓΖΩΙΑ
Ε εθμάζεζε ηςκ λέκςκ γιςζζώκ απμβιέπεη ζηεκ πνμώζεζε ηεξ
επηθμηκςκίαξ θαη ημ ζεβαζμό ηεξ γιώζζαξ θαη ημο πμιηηηζμμύ ηςκ δηαθόνςκ ιαώκ. Ε
δηδαζθαιία ηςκ λέκςκ γιςζζώκ ζομβάιιεη ζηεκ θαηακόεζε ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ
ηςκ άιιςκ, αθοπκίδεη ημοξ μαζεηέξ ζηεκ πμιογιςζζία θαη πμηθηιμμμνθία,
πνμζθένμκηαξ πάκς απ‟ όια ενγαιεία ζθέρεξ θαη δνάζεξ, ώζηε αοημί κα θαζίζηακηαη
ηθακμί κα πανάγμοκ ένγμ ζε δηαθμνεηηθά γιςζζηθά θαη πμιηηηζμηθά πενηβάιιμκηα.
Ιέζα από ηε δηαπμιηηηζμηθόηεηα δηαθοιάζζμκηαη ε αιιειεγγύε, μ ζεβαζμόξ
ζηε δηαθμνεηηθόηεηα, ε ελάιεηρε ηςκ πνμθαηαιήρεςκ θαη ηςκ ζηενεμηύπςκ. Οηόπμξ
αοημύ ημο ζπεδίμο ενγαζίαξ είκαη κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ όηη ζε ζέμαηα
θμοιημύναξ δεκ οπάνπεη θαιύηενμ ή πεηνόηενμ πανά μόκμ δηαθμνεηηθό. Μ όνμξ
πμιηηηζμόξ είκαη έκα πενίπιμθμ ζύκμιμ πμο πενηιαμβάκεη ηηξ γκώζεηξ, ηα πηζηεύς,
ηεκ ηέπκε, ημ δίθαημ, ηα ήζε θαη ηα έζημα θάζε ιαμύ, ζα ιέγαμε δειαδή όηη
δηαθνίκεηαη ζε θάζε ηη πμο ιέμε ή θάκμομε. Γθόζμκ ιμηπόκ μ πμιηηηζμόξ είκαη
άννεθηα ζοκδεδεμέκμξ ηε γιώζζα, ζα ήηακ πανάιμγμ κα ημκ απμθιείζμομε από ηε
δηδαζθαιία μηαξ λέκεξ γιώζζαξ.
Οημ πέναζμα ηςκ αηώκςκ όιμη μη ιαμί ημο θόζμμο έπμοκ δηαμμνθώζεη έκακ
ηενάζηημ πιμύημ εζίμςκ, μηα θαη μ‟ αοηά ζα αζπμιεζμύμε ζηεκ ενγαζία αοηή. Από
ημοξ Γζθημώμοξ μέπνη ημοξ Παζμακμύξ, μη ζοκάκζνςπμί μαξ δέκμκηαη μεηαλύ ημοξ
με παηνμπανάδμηεξ ζοκήζεηεξ θαη παναδόζεηξ. Νμιιέξ από αοηέξ είκαη θαζανά
ημπηθέξ, άιιεξ όμςξ είκαη θμηκέξ ακάμεζα ζε μεγάιεξ μμάδεξ ακζνώπςκ, μόκμ πμο μ
θάζε ηόπμξ βάδεη ηε δηθή ημο πηκειηά. Γθείκμ όμςξ πμο μαξ εκηοπςζίαζε ζε αοηήκ
ηεκ ενγαζία είκαη ε θαζμιηθόηεηα μνηζμέκςκ εζίμςκ. Γθεί πμο κμμίδαμε όηη μηα
ζοκήζεηα είκαη μόκμ ημο δηθμύ μαξ ιαμύ, ηε βνήθαμε με δηαθμνεηηθή παναιιαγή όπη
μόκμ ζε άιιμοξ ηόπμοξ, αιιά θαη ζε άιιεξ επμπέξ.
Βέβαηα, ηα έζημα δεμημονγμύκηαη θαηά θύνημ ιόγμ ζηηξ αγνμηηθέξ θμηκςκίεξ
γηαηί εθεί ζοκηνέπμοκ μη ιόγμη πμο εοκμμύκ ηε δεμημονγία θαη ηε δηαηήνεζή ημοξ
(πίζηε ζε οπενθοζηθέξ δοκάμεηξ, ζοιιμγηθή δςή θιπ). Ε παναδμζηαθή αγνμηηθή
θμηκςκία όμςξ έπεη πιέμκ αιιάλεη, γη‟ αοηό θαη δεκ δεμημονγμύκηαη πηα κέα έζημα.
Ρπάνπεη, ςζηόζμ, μηα ηάζε δηαηήνεζεξ ηςκ παιηώκ εζίμςκ, έζης θη ακ μη αηηίεξ πμο
ηα έπμοκ δεμημονγήζεη έπμοκ πηα εθιείρεη. Πα ηειεοηαία πνόκηα παναηενμύμε μηα
ζθόπημε ακαβίςζε ηςκ παιηώκ εζίμςκ, πμο πνμζθένμκηαη πιέμκ ςξ έκα είδμξ
ζεαηνηθήξ πανάζηαζεξ ή ζεάμαημξ. Απμηειμύκ όμςξ θαη αθμνμή γηα κα
ζοκακηεζμύμε με ημοξ ζογγεκείξ μαξ, ημοξ θίιμοξ μαξ, ηεκ μηθμγέκεηά μαξ. Ηη αοηό
έπεη μηα εοενγεηηθή ζοκέπεηα: εκηζπύεη ημοξ μηθμγεκεηαθμύξ δεζμμύξ, θένκεη θμκηά
ηηξ γεκηέξ θαη δίκεη δύκαμε ζε όιμοξ μαξ. Πμ μήκομα ιμηπόκ πμο έπμομε κα
πενάζμομε μέζα από αοηό ημ project είκαη ηενείηε ηηξ παναδόζεηξ θαη μεηαδώζηε
ηεξ θαη ζηηξ επόμεκεξ γεκεέξ.
Μη Ηαζεγήηνηεξ ηςκ Λέκςκ Γιςζζώκ (θαη‟ αιθαβεηηθή ζεηνά): Ημοζίδμο ηέιια
(Γενμακηθώκ), Ιαιηβίηζε Δωή (Αγγιηθώκ), ηζμακίδμο Υνοζάκζε (Αγγιηθώκ),
Σόπε Πακαγηώηα (Γαιιηθώκ), Σονηαθίδμο μθία (Γενμακηθώκ)
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ΓΘΖΙΑ ΥΡΖΣΟΤΓΓΚΚΩΚ
Γηζαγωγή: Ηάζε ιαόξ γημνηάδεη ηα νηζημύγεκκα με ημ δηθό ημο λεπςνηζηό ηνόπμ.

Ηάπμηα πνηζημογεκκηάηηθα έζημα έπμοκ ζνεζθεοηηθέξ νίδεξ ή ζομβμιηζμμύξ. Άιια
απμηειμύκ πνμσόκηα ηεξ εμπμνεομαημπμίεζεξ ηςκ νηζημογέκκςκ. Όπςξ θαη κα‟ καη
πάκηςξ ηα πνάγμαηα, ημ μόκμ ζίγμονμ είκαη όηη αθόμα θαη ζε πώνεξ όπμο μ
νηζηηακηζμόξ δεκ είκαη ε επίζεμε ζνεζθεία, μ επηζθέπηεξ μπμνεί κα δήζεη θάπμηα
πνηζημογεκκηάηηθε αημόζθαηνα.

Υνηζημύγεκκα ζηεκ Αγγιία - Christmas
Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ αιιά θαη ζηηξ
ΕΝΑ οπάνπεη ημ πνηζημογεκκηάηηθμ «θνάθεν»,
έκα αγγιηθό έζημμ πμο έπεη ανπίζεη κα θάκεη
δεηιά-δεηιά ηεκ εμθάκηζή ημο θαη ζηε πώνα μαξ
Ννόθεηηαη γηα έκα δεμαηάθη πμο μμηάδεη με
ζςιήκα ή θύιηκδνμ από πανηόκη θαη είκαη
ηοιηγμέκμ ζε πμιύπνςμμ πανηί. Ιέζα πενηέπεη
μηθνά δςνάθηα, γιοθά, έκα πάνηηκμ γημνηηκό
θαπειάθη θαη έκα γνίθμ ή αζηείμ ή γκςμηθό ή μηα πνόβιερε γηα ημ μέιιμκ. Δύμ άημμα
ηναβμύκ ηηξ άθνεξ ημο, θάκμκηάξ ημ κα ζπάζεη ζε δύμ άκηζα θμμμάηηα. Όπμημξ
ηναβήλεη ημ μεγαιύηενμ θμμμάηη, θενδίδεη θαη ημ πενηεπόμεκμ. Πμ θνάθεν είκαη
ελαηνεηηθά δεμμθηιέξ ζηε Βνεηακία. Θέγεηαη, μάιηζηα, όηη γκςνίδεη μεγάιε απήπεζε
ζημοξ θύθιμοξ ηεξ βαζηιηθήξ μηθμγέκεηαξ, όπμο ημ πενηεπόμεκό ημο ακηηθαζίζηαηαη
από ακηηθείμεκα μεγαιύηενεξ αλίαξ. Οηεκ Αοζηναιία μ Άγημξ Βαζίιεξ εμθακίδεηαη με
μαγηό θαη ηδεη ζθη ζηεκ παναιία θαη μμηνάδεη δώνα ζημοξ πανεονηζθμμέκμοξ πμο
εημημάδμοκ ημ πνηζημογεκκηάηηθμ γεύμα ζε αοημζπέδηα μπάνμπεθημο. Ε αιήζεηα
πάκηςξ είκαη πςξ ημ ζογθεθνημέκμ έζημμ ζεςνείηαη πενηζζόηενμ ςξ ημονηζηηθή
αηναληόκ πανά ςξ θάπμηα γκήζηα αοζηναιέδηθε πανάδμζε.

Υνηζημύγεκκα ζηε Γαιιία - Noël
Πα νηζημύγεκκα ζηε Γαιιία απμηειμύκ ηεκ
εμνηαζηηθή θμνύθςζε ημο έημοξ. Οε ακηίζεζε
με άιιεξ Γονςπασθέξ πώνεξ ε επμπή πνμ ηςκ
νηζημογέκκςκ είκαη ιηγόηενμ ζεμακηηθή.
Ε παναμμκή ηςκ νηζημογέκκςκ εδώ είκαη μηα
ζοκεζηζμέκε ενγάζημε μένα. Πμ βνάδο όμςξ ε
μηθμγέκεηα
ζογθεκηνώκεηαη
γηα
έκα
μιμθιενςμέκμ πνηζημογεκκηάηηθμ δείπκμ. Μ
Père Noël, μ θαηά ημοξ Γάιιμοξ Άγημξ Βαζίιεξ,
δίκεη ηα δώνα ημο ημ βνάδο μεηαλύ 24 πνμξ 25 Δεθεμβνίμο.
Ιεγάιε ζεμαζία ζημοξ εμνηαζμμύξ ηςκ νηζημογέκκςκ έπμοκ μη γαζηνμκμμηθέξ
απμιαύζεηξ. Πμ παναδμζηαθό εμνηαζηηθό ηναπέδη, ημ «Reveillon» (νεβεγηόκ)
απμηειείηαη από μηα πιμύζηα γθάμα δηαθμνεηηθώκ πηάηςκ. Ηαη αοηό ημ έζημμ έπεη
πενάζεη ζήμενα ζηα πνμγνάμμαηα όιςκ ηςκ λεκμδμπεηαθώκ μμκάδςκ ηεξ Γονώπεξ
θαη όπη μόκμ αιιά θαη επί πιέμκ θαη ηεκ Ννςημπνμκηά.
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Μη Γάιιμη ηα Αιελακδνηακά ηα γκςζηά θόθθηκα ιμοιμύδηα ηα απμθαιμύκ Etoiles de
Noël (Αζηένηα ηςκ νηζημογέκκςκ) θαη ηα πνεζημμπμημύκ γηα δηαθόζμεζε
εζςηενηθώκ πώνςκ θαζώξ θαη ςξ δώνμ ζ‟ όιε ηε δηάνθεηα ημο έημοξ. Φηηάπκμοκ έκα
παναδμζηαθό θέηθ ζημ ζπήμα θμύηζμονμο, ημ μπμίμ μκμμάδεηαη «πνηζημογεκκηάηηθμξ
θμνμόξ». Πμ μεκμύ ηςκ γαιιηθώκ νεβεγηόκ νηζημογέκκςκ θαη Ννςημπνμκηάξ
πμηθίιιεη από πενημπή ζε πενημπή θαη ελανηάηαη από ηεκ ημπηθή μαγεηνηθή πανάδμζε.
Οηεκ Αιζαηία ημ θονίςξ πηάημ είκαη ε ρεηή πήκα, ζηε Βνεηάκε ηα γιοθίζμαηα με ληκή
θνέμα γάιαθημξ, ζηε Βμονγμοκδία ε γαιμπμύια με θάζηακα θαη ζημ Νανίζη ηα
ζηνείδηα θαη ημ παηέ πήκαξ. Μη Γάιιμη δεκ ηνειαίκμκηαη γηα ημ νηζημογεκκηάηηθμ
δέκηνμ, έπμοκ όμςξ μεγάιε αγάπε γηα ηηξ θάηκεξ θαη ζπεδόκ θάζε μηθμγέκεηα, έπεη
μηα θάηκε ζπίηη, δηαθμζμεμέκε με μηθνά αγαιμαηάθηα πμο απεηθμκίδμοκ ημκ νηζηό,
ηε Ιανία, ημκ Ζςζήθ, ημοξ Ιάγμοξ. Ε θάηκε δηαθμζμείηαη με αγαιμαηάθηα από πειό
πμο μκμμάδμκηαη «μηθνμί άγημη» θαη θαηαζθεοάδμκηαη ζε μηα μηθνή πόιε ζηε Κ.
Γαιιία μιόθιενμ ημ πνόκμ. Ε πανάδμζε αοηή λεθίκεζε ημκ 19μ αηώκα θαη εθηόξ από
ηεκ Αγία Μηθμγέκεηα, ημοξ βμζθμύξ θαη ημοξ μάγμοξ, μη ηεπκίηεξ θαηαζθεοάδμοκ θαη
αγαιμαηάθηα με ηε μμνθή κηόπηςκ πμο έπμοκ δηαθνηζεί γηα θάπμηα πνάλε ημοξ.
Ε πανάδμζε ζηε Γαιιία, ζέιεη ηα παηδάθηα κα παίνκμοκ ηα δώνα ημοξ από ημκ Père
Noel, μ μπμίμξ με βμεζό ημκ Pere Fouettard, ηαληδεύμοκ όιε κύπηα θαη γονκάκε ηα
ζπίηηα ηεξ πώναξ, αθήκμκηαξ δώνα ζηα άδεηα παπμύηζηα πμο έπμοκ αθήζεη ζημ ηδάθη
ηα θαιά παηδηά. Οε δηάθμνα πςνημοδάθηα ηεξ Γαιιίαξ, ημ έζημμ ζέιεη ημκ Père Noel
κα μμηνάδεη δώνα ζηηξ 6 Δεθεμβνίμο (γημνηή ημο Αγίμο Κηθμιάμο) θαη κα...
λακαένπεηαη ζηηξ 24 ημο μεκόξ, γηα ηα μεγαιύηενα θαη ηα θαιύηενα δώνα!! Γεκηθά
όμςξ, όζμ ηα πνόκηα πενκμύκ, μη πενηζζόηενεξ μηθμγέκεηεξ ζηε πώνα, ακηαιιάζζμοκ
δώνα μεηαλύ ημοξ ηεκ Ναναμμκή Ννςημπνμκηάξ. Οηηξ 8 Δεθεμβνίμο, ζηε Θοόκ, μη
Γάιιμη ηημμύκ ηεκ Νανζέκμ Ιανία, με μηα γημνηή πμο ιέγεηαη Νακεγύνη ηςκ Φώηςκ
(La Fête de Lumières), ζύμθςκα με ηεκ μπμία θάζε μηθμγέκεηα ζηεκ πόιε βάδεη
θενάθηα ζε θάζε πανάζονμ ημο ζπηηημύ, ζομβάιιμκηαξ όιμη έηζη ζηε δεμημονγία μηαξ
θαηακοθηηθήξ αημόζθαηναξ, ζηεκ πόιε.

Υνηζημογεκκηάηηθμξ γαιιηθόξ θμνμόξ
Μ πνηζημογεκκηάηηθμξ θμνμόξ ζομβμιίδεη ημ
θμύηζμονμ πμο θαίεη ζηα ζπίηηα ζηεκ Γονώπε
θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ παγακηζηηθώκ εμνηαζμώκ
ημ μπμίμ εκζςμαηώζεθε πιήνςξ ζηεκ
πνηζηηακηθή πανάδμζε. Πεκ παναμμκή ηςκ
νηζημογέκκςκ μη πνηζηηακμί επηζηνέθμκηαξ
από ηεκ ιεηημονγία θμοβαιμύζακ έκα μεγάιμ
θμύηζμονμ από θμνμό δέκηνμο. Ένηπκακ ιάδη,
αιάηη θαη θναζί θαη ημ ένηπκακ ζηεκ θςηηά εκώ
ηαοηόπνμκα πνμζεύπμκηακ. Πμ θμύηζμονμ ακαβόηακ με θιαδάθηα από ημ θμύηζμονμ
ηεξ πεναζμέκεξ πνμκηάξ. Μη ζηάπηεξ πνμζηάηεοακ ημ ζπίηη από ημ θαθό θαη από
ημοξ θεναοκμύξ. Αοηή ε πανάδμζε ημο 12μο αηώκα οπήνπε ζε πμιιέξ Γονςπασθέξ
πώνεξ μέπνη θαη ημ ηέιμξ ημο 19μο αηώκα. Όηακ ηα ηδάθηα ακηηθαηαζηάζεθακ από
μηθνέξ ζόμπεξ ή θαιμνηθέν μη Γάιιμη επηκόεζακ θαη ημπμζέηεζακ αοηό ημ γιοθό πμο
έπεη ζπήμα θμνμμύ ζημ εμνηαζηηθό ηναπέδη ηςκ νηζημογέκκςκ.
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Ε γαιιηθή βαζηιόπηηα - Galette des Rois
Ε γαιιηθή παναιιαγή ηεξ γκςζηήξ μαξ
βαζηιόπηηαξ ανθεηά παναιιαγμέκε θαηά ηεκ
γαιιηθή πανάδμζε. Πμ γιοθό θηηάπκεηαη με ημ
γκςζηό μαξ θύιιμ ζθμιηάηαξ, πιμύζηα
βμοηονςμέκμ θαη με μηα γέμηζε πμο απμηειείηαη
από ηνία ηζόπμζα οιηθά θαιά δομςμέκα μεηαλύ
ημοξ : γάια, δάπανε θαη αμογδαιόπαζηα.
Ηαηά ηεκ πανάδμζε ημ γιοθό θόβεηαη ηεκ εμένα
ηςκ Θεμθακείςκ, μέζα ζε αοηό οπάνπεη
θνομμέκμ έκα θαζόιη ή μηα μηκηαημύνα θμοθιίηζα εκόξ μςνμύ πμο ζομβμιίδμοκ ηε
γμκημόηεηα. Ηαηά άιιμοξ ημ θαζόιη πνμένπεηαη από ημοξ Ξςμαίμοξ θαη ε θμοθιίηζα
ζομβμιίδεη ημ μηθνό νηζηό. Πμ γιοθό ζομβμιίδεη ηα δώνα ηςκ μάγςκ ζημ μηθνό
νηζηό. Αοηόξ πμο ζα βνεη ημ θαζόιη ζηέθεηαη βαζηιηάξ γηα μηα μένα θαη θμνάεη μηα
πνοζή (πάνηηκε) θμνώκα! Μ "Βαζηιηάξ " αοηή ηε μένα μπμνεί κα δίκεη δηαηαγέξ ζηα
μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ή ηεξ πανέαξ, γηα πανάδεηγμα όηακ πίκεη ημ πμηό ημο όιμη
πνέπεη κα πημοκ μαδί ημο θαη κα θςκάδμοκ : "Le roi boit" δειαδή μ Βαζηιηάξ πίκεη!
Πμ έζημμ δηαηενείηαη, εηδηθά ζε μηθμγέκεηεξ με παηδηά, ζηα ζπμιεία αιιά θαη ζημοξ
πώνμοξ ενγαζίαξ ακάμεζα ζημοξ ζοκαδέιθμοξ.

Υνηζημύγεκκα ζηε Γενμακία - Weinachten

Οηε Γενμακία ημ δηάζηεμα πμο πνμεγείηαη ηςκ
νηζημογέκκςκ είκαη πμιύ ζεμακηηθό. Γηα ηηξ
μηθμγέκεηεξ ηα πνηζημογεκκηάηηθα μπηζθόηα, ημ
πνηζημογεκκηάηηθμ
θέηθ
απμηειμύκ
ηα
παναδμζηαθά
έζημα
ηεξ
πενηόδμο.
αναθηενηζηηθέξ είκαη θαη μη πνηζημογεκκηάηηθεξ
αγμνέξ ζημ θέκηνμ θάζε πόιεξ πμο
εμθακίδμκηαη από ημ πνώημ Οαββαημθύνηαθμ
ημο Δεθεμβνίμο θαη ηειεηώκμοκ ηεκ παναμμκή
ηςκ νηζημογέκκςκ. Οηηξ 6 Δεθεμβνίμο
γημνηάδεηαη μ Άγημξ Κηθόιαμξ, πμο είκαη πανόμμημξ ημο Άγημο Βαζηιείμο ςξ πνμξ ημ
έζημμ ηςκ δώνςκ. Οηε Γενμακία ζοκακηάηαη ζοπκά ημ έζημμ ημο ιεγόμεκμο
Adventskranz. Ννόθεηηαη γηα έκα θενμπήγημ από θιαδηά ειάημο πμο είκαη πιεγμέκα
έηζη ώζηε κα ζπεμαηίδμοκ έκα ζηεθάκη. Οημ ζηεθάκη απάκς είκαη ηέζζενηξ ζέζεηξ με
θενηά, πμο ζομβμιίδμοκ ηηξ ηέζζενηξ ηειεοηαίεξ εβδμμάδεξ πνηκ ηα νηζημύγεκκα.
Ηάζε Ηονηαθή ακάβμοκ έκα θενί παναπάκς, μεηνώκηαξ ακηίζηνμθα ημ πνόκμ πμο
απμμέκεη γηα ημκ ενπμμό ηςκ νηζημογέκκςκ. Δειαδή ηέζζενηξ βδμμάδεξ πνηκ ηα
νηζημύγεκκα ακάβμοκ έκα θενί, ηεκ επόμεκε βδμμάδα δύμ, ηεκ μεζεπόμεκε ηνία θαη
ηειηθά ηεκ ηειεοηαία Ηονηαθή πνηκ ηα νηζημύγεκκα ακάβμοκ ηέζζενα θενηά.
Οε όια ηα ζπμιεία από ημ κεπηαγςγείμ ςξ ημ γομκάζημ γίκεηαη πνηζημογεκκηάηηθε
εμνηή με ζεαηνηθή πανάζηαζε, εκώ ηα παηδηά ακηαιιάδμοκ δώνα. Πμ έζημμ αοηό
μκμμάδεηαη Wichteln θαη είκαη αγαπεηό θαη ζηηξ πνηζημογεκκηάηηθεξ γημνηέξ ηςκ
μεγάιςκ. Ηάζε έκαξ θένκεη έκα ή παναπάκς δςνάθηα ηοιηγμέκα ζημ πανηί θαη ηα
βάδεη μαδί με ηα άιια θάης από ημ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ.
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Όηακ ένζεη ε ώνα, έκαξ έκαξ με ηε ζεηνά
πενκάκε όιμη θάης από ημ δέκηνμ θαη παίνκμοκ
από έκα δςνάθη μέπνη πμο κα ηειεηώζμοκ. Έκα
άιιμ έζημμ ηεξ επμπήξ πνηκ ηα νηζημύγεκκα
είκαη
ημ
πνηζημογεκκηάηηθμ
εμενμιόγημ
Adventskalender.
Ννόθεηηαη
γηα
έκα
εμενμιόγημ με 24 ζέζεηξ ανηζμεμέκεξ από ημ 1
μέπνη ημ 24 θαη ζομβμιίδμοκ ηηξ εμένεξ ημο
Δεθεμβνίμο πνηκ από ηα νηζημύγεκκα. Μη ζέζεηξ είκαη θιεηζμέκεξ με πμνηάθηα.
Ηάζε μένα ακμίγμοκ ημ ακηίζημηπμ πμνηάθη θαη βνίζθμοκ μηα έθπιελε πμο μπμνεί κα
είκαη έκα ζμθμιαηάθη, δαπανςηό, παηπκίδη, θιπ. Πα δώνα θένκεη ημ βνάδο ηεξ
παναμμκήξ ηςκ νηζημογέκκςκ μ Βάηκαπηζμακ (Weihnachtsmann) ή μ «νηζημύιεξ»
(Christkind). Πμ έζημμ αοηό λεθίκεζε από ηεκ Ιεηαννύζμηζε ημο Θμύζενμο γηα κα
δώζμοκ μηα πημ γημνηαζηηθή μμνθή ζηεκ εμένα ηεξ γέκκεζεξ ημο νηζημύ.
Πμ νηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ ημ ζημιίδμοκ ηεκ παναμμκή ηςκ νηζημογέκκςκ.
Οηα πενηζζόηενα ζπίηηα θάης από ημ δέκηνμ οπάνπεη θαη ε παναδμζηαθή θάηκε.
Πμ δέκηνμ είκαη ζημιηζμέκμ με θηγμύνεξ (αγγειάθηα θιπ), ή με μπαιίηζεξ θαη
θςηίδεηαη με θενάθηα ακαμμέκα ή με ιαμπάθηα. Πα δώνα ηα βάδμοκ θνοθά θάης από
ημ δέκηνμ θαη δίπια ζηεκ θάηκε, γηα κα ηα βνμοκ ηα παηδηά επηζηνέθμκηαξ από ηεκ
εθθιεζία. Πεκ εμένα ηςκ νηζημογέκκςκ ε μηθμγέκεηα γημνηάδεη γύνς από ημ
πιμύζημ ηναπέδη, εκώ ηε δεύηενε μένα ηςκ νηζημογέκκςκ μη ζογγεκείξ μαδεύμκηαη
όιμη θαη γημνηάδμοκ όιμη μαδί ημ απόγεομα. Ναναδμζηαθό πνηζημογεκκηάηηθμ θαγεηό
είκαη ε ρεηή πήκα (Weihnachtsganz) με θόθθηκμ ιάπακμ (Rotkohl) θαη μπαιάθηα από
παηάηεξ (Klösse). Άιια παναδμζηαθά θαγεηά είκαη ε πέζηνμθα θαη μ θοπνίκμξ.
Αμέζςξ μεηά ηα νηζημύγεκκα ζοκακηάμε ημ έζημμ
ηωκ ηνηώκ μάγωκ. Από ηηξ 27 Δεθεμβνίμο μέπνη θαη
ηηξ 6 Ζακμοανίμο, παηδάθηα πμο είκαη κηομέκα ηνεηξ
μάγμη πεγαίκμοκ από ζπίηη ζε ζπίηη θαη ηναγμοδμύκ.
Νανηζηάκμοκ ημοξ ηνεηξ μάγμοξ πμο επηζηνέθμοκ από
ηεκ Βεζιεέμ. Όπμημξ ακμίλεη ηεκ πόνηα ημοξ δςνίδεη
γιοθά θαη λενμύξ θανπμύξ, εκώ δίκεη ιεθηά γηα ημκ
ένακμ πμο θάκμοκ. Οε ακηάιιαγμα μη ηνεηξ μάγμη
γνάθμοκ με θημςιία ηα ανπηθά ημοξ (δειαδή Ηάζπαν,
Ιέιπημν θαη Ιπάιηαδαν) θαη ημ ηνέπμκ έημξ, π.π. 20 * C + M + B + 11. Πμ
γναθίηη αοηό ζεςνείηαη όηη θένκεη γμύνη θαη γη‟ αοηό δεκ ημ ζβήκμοκ, έηζη ώζηε ζε
μενηθά ζπίηηα ζοκακηάμε ηηξ οπμγναθέξ ηςκ μάγςκ μιόθιενςκ δεθαεηηώκ.

8

ΓΘΖΙΑ ΠΑΥΑ
Γηζαγωγή
Πμ Νάζπα δεκ ήηακ πάκηα πνηζηηακηθή γημνηή. Λεθίκεζε ςξ εηδςιμιαηνηθή θαη
γημνηαδόηακ από ημοξ ανπαίμοξ Αγγιμζάλμκεξ ςξ ζύμβμιμ ηεξ επηζηνμθήξ ηεξ
άκμηλεξ. Μ ανπαίμξ αοηόξ ιαόξ είπε μάιηζηα μηα ζεά, ηεκ Eastre, πμο ήηακ ε ζεά ηεξ
άκμηλεξ θαη ηεξ γμκημόηεηαξ θαη όπςξ είκαη θακενό ε αγγιηθή ιέλε Easter (Νάζπα)
πνμένπεηαη από ημ όκμμα ηεξ ζεάξ αοηήξ. Από ηεκ επμπή αοηή πνμκμιμγείηαη θαη ημ
παζπαιηκό θμοκειάθη ή ιαγμοδάθη, πμο ήηακ ημ ζύμβμιμ ηεξ παναπάκς ζεάξ θαη
οπμηίζεηαη όηη θένκεη θαιή ηύπε θαη ζομβμιίδεη ηε κέα δςή (μηα θαη ηα θμοκειάθηα
θάκμοκ πμιιμύξ απμγόκμοξ!). Ηάηη πανόμμημ ηζπύεη θαη γηα ημ αβγό, πμο επίζεξ είκαη
πνμπνηζηηακηθό έζημμ θαη ζομβμιίδεη ηε γέκκεζε.

Πάζπα ζηεκ Αγγιία - Easter
Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ μη άκζνςπμη έπμοκ ηε ζοκήζεηα κα βάθμοκ αβγά με θςηεηκά
πνώμαηα θαη πμιιά ζπέδηα, πνάγμα πμο παναδμζηαθά ζομβμιίδεη ηεκ άκμηλε θαη ημ
θςξ. Ηαη εθεί ηζμογθνίδμοκ ηα αβγά όπςξ θη εμείξ, αιιά παίδμοκ θαη παηπκίδηα με ηα
αβγά. Πμ πημ παναθηενηζηηθό είκαη ημ „egg rolling‟, θαηά ημ μπμίμ αθήκμοκ ηα
(βναζμέκα) αβγά κα θαηναθοιήζμοκ από έκακ ιόθμ θαη θενδίδεη αοηόξ μ παίπηεξ πμο
ηα αβγά ημο έπμοκ θηάζεη ζημ ηέιμξ ηεξ πιαγηάξ πςνίξ κα ζπάζμοκ. Έκα άιιμ
παηπκίδη παίδεηαη ζηα ζπίηηα: ημ παζπαιηάηηθμ ιαγμοδάθη, θάηη δει. ακηίζημηπμ με ημκ
Ασ-Βαζίιε, θνύβεη ηα (ζμθμιαηέκηα) αβγά ζημ ζπίηη ή ζημκ θήπμ θαη ηα παηδηά
βγαίκμοκ γηα … θοκήγη ζεζαονμύ.

Πάζπα ζηε Γαιιία - Pâques

Ε Ηονηαθή ημο Νάζπα είκαη θαη γηα ημοξ
θαζμιηθμύξ ε μεγάιε μένα Ε εμένα ηεξ
Ακάζηαζεξ. Ε Ιένα αοηή ζομβμιίδεη ηε κίθε επί
ημο ζακάημο. Μη δαπανμπιάζηεξ λεθηκμύκ ηε
δμοιεηά κςνίξ ημ πνςί θαη θηηάπκμοκ
μπηζθμηέκηα ανκάθηα θαιομμέκα από δάπανε
άπκε θαη ηα δηαθμζμμύκ με μηθνέξ ζεμαίεξ θη
αθμιμοζμύκ θαη ηα ζμθμιαηέκηα ιαγμοδάθηα πμο
θναημύκ θμκηά ζηεκ θμηιηά ημοξ έκα ηενάζηημ
θαιάζη με πμιύπνςμα αογά. Ε γαιιηθή ε πανάδμζε ημο κα πνμζθένεη θάπμημξ αβγό
(La chasse aux œufs) ςξ δώνμ γηα ημ Νάζπα είκαη μία πανάδμζε πμο οπάνπεη εδώ
θαη εθαημκηάδεξ πνόκηα θαη ζεμαίκεη ημκ εμνηαζμό ηεξ άθηλεξ ηεξ άκμηλεξ θαη
ζομβμιίδεη ηεκ ακαγέκκεζε ηεξ θύζεξ, ηεξ δςήξ, ηεξ γμκημόηεηαξ. Οηε Γαιιία ηα
παηδηά ακαβηώκμοκ ημ έζημμ ημο ζμθμιαηέκημο αβγμύ θάζε Ηονηαθή ημο Νάζπα. Μη
θαμπάκεξ ημο Νάζπα (les cloches de Pâques) αθήκμοκ ηα ζμθμιαηέκηα αβγά γηα ηα
παηδηά μέζα ζημκ θήπμ ή ζημ μπαιθόκη ημο θάζε ζπηηημύ. Πα αβγά είκαη θνομμέκα ζε
ζάμκμοξ, θοηά, γιάζηνεξ αιιά θαη θάης από ημ πώμα. Πμ πνςί ηεξ Ηονηαθήξ ηα
παηδηά βγαίκμοκ έλς κα δμοκ εάκ «πέναζακ μη θαμπάκεξ» (si les cloches sont
passées!) θη άθεζακ ηα ζμθμιαηέκηα αβγά.
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Οη θαμπακμύιεξ ημο Πάζπα ζηε Γαιιία
Γηα ημοξ Γάιιμοξ μη θαμπακμύιεξ είκαη έκα από
πημ ζεμακηηθά έζημα. Γίκαη ε ίδηα γημνηή.
Ρπάνπεη έκαξ μύζμξ πμο ιέεη όηη μη θαμπάκεξ
εγθαηαιείπμοκ όιεξ ηηξ πόιεηξ ηεξ Γαιιίαξ θαη
πεγαίκμοκ ζηε Ξώμε, γηα κα πάνμοκ ηεκ εοιμγία
από ημκ Νάπα θαη κα μαδέρμοκ θαη ηα
πμιύπνςμα ζμθμιαηέκηα αογά. Έηζη δεκ οπάνπεη
θαμηά θαμπάκα γηα κα επήζεη ζηηξ εθθιεζίεξ
θαζόιε ηε δηάνθεηα ηεξ Ιεγ. Γβδμμάδαξ. Όηακ
όιεξ έπμοκ μιμθιενώζεη ηεκ απμζημιή ημοξ, επηζηνέθμοκ από ηε Ξώμε, εοιμγεμέκεξ
θη έπμκηαξ ηα παζπαιηκά αογά, λακαπαίνκμοκ ηηξ ζέζεηξ ημοξ ζηα θαμπακανηά θαη
ηεκ Ηονηαθή ανπίδμοκ κα επμύκ πανμόζοκα θένκμκηαξ ημ κέμ ηεξ ακάζηαζεξ.

Πάζπα ζηε Γενμακία - Ostern
Οηε Γενμακία ημ Νάζπα ηα αογά ηα θένκεη θαη ηα
θνύβεη μ ιαγόξ. Πεκ Ηονηαθή ημο Νάζπα
δηαδναμαηίδμκηαη πενίενγεξ ζθεκέξ: Οε δηαμενίζμαηα,
ζπίηηα
θαη
θήπμοξ
μηθνά
παηδηά
ηνέπμοκ
εκζμοζηαζμέκα πάκς-θάης, ζπνώπκμοκ έπηπια,
θμηηάκε θάης από ηα μαληιάνηα ηςκ θακαπέδςκ ή
ράπκμοκ πίζς από δέκηνα θαη μέζα ζε ζάμκμοξ. Γηαηί;
Γπεηδή ημ Νάζπα μ θόζμμξ ζηε Γενμακία ράπκεη ζηηξ
πημ απίζακεξ γςκηέξ θαη θνορώκεξ γηα πνςμαηηζηά
αογά, ηα μπμία έθενε θαη έθνορε ηεκ πνμεγμύμεκε
κύπηα μ «παζπαιηκόξ ιαγόξ». Γηαηί όμςξ θένκεη έκαξ
ιαγόξ ηα αογά ζηε πνηζηηακηθή γημνηή ημο Νάζπα;
Αοηό ημ έζημμ έπεη ηηξ νίδεξ ημο ζημ μεζαίςκα θαη ζηγά-ζηγά επηθνάηεζε. Πόηε ε
Ιεγάιε Νέμπηε ήηακ θαη ε ηειεοηαία μένα ημο ηνέπμκημξ μηθμκμμηθμύ έημοξ. Έηζη
μη αθηήμμκεξ αγνόηεξ έπνεπε ηεκ εμένα αοηή κα απμδώζμοκ ζημοξ γαημθηήμμκεξ
έκημθα ημ εκμίθημ γηα ηε γε πμο πνεζημμπμημύζακ, πνάγμα πμο ηηξ πενηζζόηενεξ
θμνέξ γηκόηακ ζε είδμξ δειαδή με ηνόθημα. Γπεηδή ιόγς ηεξ κεζηείαξ πμο είπε
πνμεγεζεί είπακ μαδεοηεί πμιιά αογά, μη αγνόηεξ ηα έβναδακ θαη πιήνςκακ με αοηά
ημοξ ηόθμοξ. Ιαδί με ηα αογά έδηκακ πμιιέξ θμνέξ ζημοξ γαημθηήμμκεξ αθέκηεξ
ημοξ θαη ιαγμύξ, πμο είπακ ζθμηώζεη ζακ θοκήγη ζηα πςνάθηα ημοξ. Έηζη πνμέθορε μ
ζοκδοαζμόξ «αογά θαη ιαγόξ», μ μπμίμξ εδναηώζεθε με ημκ θαηνό ζηε ζοκείδεζε ηςκ
ακζνώπςκ. Πμκ 17μ αηώκα μη εκήιηθεξ άνπηζακ κα δηεγμύκηαη ζηα παηδηά πςξ ηα
αογά ηα έθενκε μ παζπαιηκόξ ιαγόξ. Ωζηόζμ γηα έκα μεγάιμ δηάζηεμα μ ιαγόξ δεκ
ήηακ μ μμκαδηθόξ πνμμεζεοηήξ αογώκ. Ακηαγςκηζηέξ ημο ήηακ μη αιεπμύδεξ, μη
πειανγμί θαη μη γενακμί. Όια αοηά ηειείςζακ βέβαηα μνηζηηθά μεηά ημκ Β‟ Ναγθόζμημ
Νόιεμμ, όηακ ήνζε ε ζεηνά ηςκ ζμθμιαημπμηώκ κ‟ ακαθαιύρμοκ ημ δςάθη με ηα
μεγάια αοηηά θαη ηα ζηνμγγοιά μάηηα. Νανήγαγακ ιμηπόκ ηεκ πενίμδμ ημο Νάζπα
μόκμ ζμθμιαηέκημοξ ιαγμύξ, θνμκηίδμκηαξ ώζηε μέπνη ζήμενα ηα αογά κα ηα θένκεη
πμηόξ άιιμξ; Μ ιαγόξ!
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ΓΘΖΙΑ ΑΠΟΗΡΖΩΚ
Γηζαγωγή
Οημκ πνηζηηακηθό θόζμμ Απμθνηέξ ή Απμθνηά μκμμάδεηαη ε πενίμδμξ ηςκ ηνηώκ
εβδμμάδςκ πνηκ ηε Ιεγάιε Οαναθμζηή. Μκμμάζηεθε έηζη επεηδή ηεκ πενίμδμ αοηή μη
νηζηηακμί απέπμοκ από ημ θνέαξ. Ακάιμγε είκαη θαη ε ιαηηκηθή ιέλε Ηανκαβάιη
(carnavale, από ηηξ ιέλεηξ Carne=θνέαξ θαη Vale=πενκάεη). Όπςξ θαη κα ηεκ
μκμμάζεηξ, ε γημνηή έπεη μηα λεπςνηζηή ζέζε ζημ εμενμιόγημ, μηαξ θαη μη μένεξ αοηέξ
ηαοηίδμκηαη με ημ γιέκηη θαη ημ μαζθάνεμα. Πα έζημα αοηά πνμκμιμγμύκηαη από ηηξ
Δημκοζηαθέξ γημνηέξ ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ, όπμο μη άκζνςπμη μεηαμθηέδμκηακ,
πόνεοακ, ηναγμοδμύζακ πίκμκηαξ θναζί θαη ημ θέθη έθηακε ζημ θαηαθόνοθμ πνμξ
ηημή ημο ζεμύ Δηόκοζμο.

Απμθνηέξ ζηεκ Αγγιία - Halloween
Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ θαη ηεκ Αμενηθή, ε ακηίζημηπε
γημνηή, με πμιιέξ όμςξ δηαθμνέξ, μκμμάδεηαη
Haloween (άιμμοσκ). Πμ Halloween γημνηάδεηαη ηε
κύπηα ηεξ 31εξ Μθηςβνίμο θαη έπεη μοζηηθηζηηθή
πνμηά, γηαηί πηζηεύεηαη όηη μπμνεί θάπμημξ κα ένζεη
ζε επαθή με ημκ θόζμμ ηςκ πκεομάηςκ. Πμ Haloween
μεηαθένζεθε ζηεκ Αμενηθή από ημοξ Ζνιακδμύξ θαη
ημοξ Βνεηακμύξ ημ 19μ αηώκα. Πμκ 20μ αηώκα ημ
Haloween έγηκε θονίςξ παηδηθή γημνηή. Ούμθςκα με
ημ έζημμ, ηα παηδηά μεηαμθηέδμκηαη ζε θάηη
"ηνμμαπηηθό" θαη επηζθέπημκηαη ζπίηηα μαδεύμκηαξ
γιοθά, πνάγμα πμο είκαη γκςζηό ςξ "trick or treat",
δει. θάνζα ή θέναζμα; Ιε άιια ιόγηα, ή με θενκάξ ή
ζμο θάκς ζθακηαιηέξ! Οήμα θαηαηεζέκ ηεξ γημνηήξ είκαη ηα θακανάθηα θηηαγμέκα
από θμιμθύζεξ πάκς ζηηξ μπμίεξ οπάνπμοκ παναγμέκα ακζνώπηκα παναθηενηζηηθά,
αζηεία ή ηνμμαπηηθά. Πμ θακάνη από θμιμθύζα μκμμάδεηαη Jack-o-lantern, πμο ζηα
ειιεκηθά ζα ημ απμδίδαμε ςξ μ Πδαθ ζημ θακάνη.

Απμθνηέξ ζηε Γαιιία – ημ θανκαβάιη ηεξ Κίθαηαξ - Carnaval
Πμ θανκαβάιη ηεξ Κίθαηαξ είκαη ημ πημ
ζεμακηηθό γεγμκόξ ζηε Γαιιηθή Ξηβηένα.
Οίγμονα δεκ είκαη ηόζμ δηάζεμμ όζμ αοηό ηεξ
Βεκεηίαξ, όμςξ ζογθεκηνώκεη θάζε πνόκμ
μεγάιμ ανηζμό επηζθεπηώκ. Γδώ θονηανπεί ημ
θέθη, ηα πνώμαηα θαη ηα ιμοιμύδηα, όια,
ηδηαίηενα ζημηπεία ημο Γαιιηθμύ θανκαβαιημύ.
Μη κηόπημη ιέκε πςξ πάνε ζηα βμοκά πμο
δεμημονγμύκ μηα πνμζηαηεοηηθή αζπίδα από ημ
θνύμ ημο Βμννά, αιιά θαη ζημ ελαηνεηηθά ήπημ θιίμα ηεξ πενημπήξ, ε Ηοακή Αθηή
είκαη έκαξ πανάδεηζμξ γηα ημοξ ιάηνεηξ ηςκ θοηώκ θαη ηςκ ιμοιμοδηώκ.
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Μη πανειάζεηξ ημο θανκαβαιημύ δημνγακώκμκηαη από ημ 1876. Μ θεμηζμέκμξ
ιμοιμοδμπόιεμμξ (με "πονμμαπηθά"... γανύθαιια θαη μπηγθόκηεξ) είκαη μηα από ηηξ
πημ θακηαζμαγμνηθέξ εθδειώζεηξ. Οηεκ πενίθεμε Θεςθόνμ ηςκ Αγγέιςκ, με θόκημ
ημ γαιάδημ ηεξ ζάιαζζαξ, πανειαύκμοκ άνμαηα ιμοιμοδηώκ πνμζθένμκηαξ έκα ζέαμα
μμκαδηθήξ μμμνθηάξ. Λεπςνηζηή κόηα δίκμοκ μη ακηηπνμζςπείεξ από όια ηα
θανκαβάιηα ημο θόζμμο, πμο είκαη θάζε πνόκμ επίζεμμη θαιεζμέκμη ημ δεμάνπμο ηεξ
Κίθαηαξ. Μ Βαζηιηάξ Ηανκάβαιμξ πνςηαγςκηζηεί πακημύ, αοηόξ μδεγεί ηηξ
πανειάζεηξ θαη ημοξ πμνμύξ. Γθηόξ από ηε "Ιάπε ηςκ Θμοιμοδηώκ" γίκμκηαη
πανειάζεηξ μεηαμθηεζμέκςκ, αιιά θαη κοπηενηκέξ, ζημοξ μιόθςημοξ, ζημιηζμέκμοξ
δνόμμοξ. Μ πμνόξ ηςκ μεηαμθηεζμέκςκ ηεκ ηειεοηαία Ηονηαθή ηεξ Απμθνηάξ δίκεη
έκακ πνόζζεημ θμζμηθό αένα ζηεκ μύηςξ ή άιιςξ θμζμηθή αημόζθαηνα ηεξ πόιεξ.
Μη γημνηέξ θιείκμοκ πάκηα με ημ θάρημμ ημο Ηανκάβαιμο, μηα θακηαζμαγμνηθή ηειεηή
με πηιηάδεξ πονμηεπκήμαηα πμο ζηέικμοκ πμιύπνςμεξ ιάμρεηξ ζε μονακό θαη
ζάιαζζα. Απμθμνύθςμα ηςκ εμνηαζμώκ είκαη ε ιεγόμεκε «Αμανηςιή Πνίηε» (Mardi
Gras), ε ηειεοηαία Πνίηε πνηκ από ηε κεζηεία ηεξ Οαναθμζηήξ, όπμο όιμη ηνώκε
θνέαξ!

Απμθνηέξ ζηε Γενμακία – Karneval
Ε εβδμμάδα ημο θανκαβαιημύ:
Πα ζπμιεία θιείκμοκ. Όπμημξ δμοιεύεη αοηή ηε
βδμμάδα είκαη μάιιμκ άηοπμξ!
Πέμπηε: ηιηάδεξ Γενμακίδεξ λεπύκμκηαη ζημοξ
δνόμμοξ με ζθμπό κα θόρμοκ ηηξ γναβάηεξ ηςκ
ακηνώκ. Ε πανάδμζε αοηή ζομβμιίδεη ημ
δηθαίςμα ηςκ γοκαηθώκ κα δηαηάδμοκ γηα ιίγμ
ημοξ άκηνεξ.
άββαημ: Γθδειώζεηξ με παναδμζηαθά ηναγμύδηα θαη πμνμύξ.
Ηονηαθή: Νανέιαζε παηδηθμύ θανκαβαιημύ. Πα ζπμιεία πνμεημημάδμκηαη ζπεδόκ έκα
πνόκμ γηα ηεκ εμένα αοηή. Ηάζε ζπμιείμ εθπνμζςπείηαη ζηεκ πανέιαζε με έκα
λεπςνηζηό ζέμα.
Ηαζανά Δεοηένα: Μη θάημηθμη ηςκ πόιεςκ μεηαμθηεζμέκμη λεπύκμκηαη ζημοξ
δνόμμοξ γηα κα παναθμιμοζήζμοκ ηεκ πανέιαζε ηςκ ανμάηςκ. Ηάζε άνμα έπεη έκα
ζέμα από ηεκ πμιηηηθή θαη ηεκ θαζεμενηκόηεηα.
Σεηάνηε: Πμ θανκαβάιη ηειεηώκεη αοηή ηεκ εμένα (Πεηάνηε ηςκ Πεθνώκ) με ημ
θάρημμ ημο βαζηιηά θανκάβαιμο. Μη Γενμακμί ηεκ εμένα αοηή ηνώκε ζοκήζςξ ράνη
μηαξ θαη ανπίδεη ε κεζηεία γηα ημ Νάζπα.
Πμ θανκαβάιη ηεξ Ημιςκίαξ είκαη έκα από ηα δεμμθηιέζηενα θαη πημ πανάλεκα
θανκαβάιηα ηεξ Γονώπεξ. Ηάζε πνόκμ ζηηξ 11/11, ζηηξ 11:11 λεθηκά πνώημα ε
θανκαβαιηθή πενίμδμξ ζηεκ Ημιμκία, όπμο θάημηθμη θαη ημονίζηεξ, λεπύκμκηαη ζημοξ
δνόμμοξ θαη θαηαθιύδμοκ ηηξ πιαηείεξ. Πα θαιύηενα έπμκηαη ζηε μεγάιε πανέιαζε
ηεξ Ηαζανήξ Δεοηέναξ, όηακ ημ μαζθανεμέκμ πιήζμξ θναογάδεη Alaaf θαη Strubjer
απαηηώκηαξ γιοθά θαη ιμοιμύδηα. Νμιύπνςμεξ πανειάζεηξ, λέθνεκα πάνηη, μμοζηθέξ
θαη δνώμεκα από ηε μηα άθνε ηεξ πόιεξ ζηεκ άιιε οπόζπμκηαη κα ζαξ βάιμοκ ζε
θιίμα… θανκαβαιηθό.
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ΓΘΖΙΑ ΠΡΩΣΟΙΑΓΖΑ
Γηζαγωγή
Ε Ννςημμαγηά είκαη γημνηή με δηπιό κόεμα. Ηαη‟ ανπάξ ζεςνείηαη ςξ ε γημνηή ηεξ
άκμηλεξ, μηα γημνηή πμο μη νίδεξ ηεξ ακάγμκηαη ζε πνμπνηζηηακηθέξ αγνμηηθέξ
ιαηνεοηηθέξ ηειεηέξ. Μη άκζνςπμη παναδμζηαθά ηε γημνηάδμοκ με πενηθμνά δέκηνςκ
θαη ζηεθάκςκ, με πμνμύξ γύνς από δέκηνα θαη με θεζηηβάι ιμοιμοδηώκ. Ναιηά μη
γημνηέξ αοηέξ ζομβόιηδακ ηε γμκημόηεηα. Οήμενα όμςξ έπεη παζεί αοηή ε ζεμαζία
θαη ηα έζημα επηβηώκμοκ ςξ ιασθέξ γημνηέξ. Ηαηά δεύηενμ ιόγμ, ε Ννςημμαγηά είκαη
ε εμένα πμο παγθόζμηα γημνηάδμκηαη μη ενγαηηθέξ θαηαθηήζεηξ θαη γη‟ αοηό
μκμμάδεηαη Γνγαηηθή Ννςημμαγηά. Οε αοηήκ ηεκ ενγαζία ζα πανμοζηάζμομε ηεκ
εμένα θαη με ηα δομ ηεξ κμήμαηα.

Γνγαηηθή Πνωημμαγηά
Γθηόξ από γημνηή ηεξ άκμηλεξ, ε πνςημμαγηά
είκαη ε εμένα πμο γημνηάδεη ημ παγθόζμημ
ενγαηηθό θίκεμα. Ε Γνγαηηθή Ννςημμαγηά έπεη
ηηξ νίδεξ ηεξ ζημ Οηθάγμ ηεξ Αμενηθήξ, όπμο ημ
1886 θαηά ηε δηάνθεηα μηαξ ζογθέκηνςζεξ γηα
ηεκ θαζηένςζε ημο μθηάςνμο, έγηκακ επεηζόδηα
ζηα μπμία ζθμηώζεθακ 12 άημμα. Πεκ επμπή
εθείκε ε ενγαηηθή ηάλε δμύζε θαη ενγαδόηακ ζε
ζοκζήθεξ απόιοηεξ ελαζιίςζεξ. Πμ ςνάνημ
ήηακ μέπνη θαη 16 ώνεξ ηεκ εμένα, εκώ ηα ενγαηηθά αηοπήμαηα – ζοπκά ζακαηεθόνα
– ήηακ ζε εμενήζηα δηάηαλε. Πμ αμενηθακηθό ενγαηηθό θίκεμα με ηηξ απενγίεξ θαη ημοξ
αγώκεξ ημο πέηοπε ημ 1892 ηεκ οπμγναθή ζοιιμγηθώκ ζομβάζεςκ πμο
θαημπύνςκακ ημ μθηάςνμ. Από ηόηε ε πνςημμαγηά θαζηενώζεθε ςξ παγθόζμηα
εμένα ημο ενγαηηθμύ θηκήμαημξ.

Πνωημμαγηά ζηεκ Αγγιία - May Day
Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ θαη ηεκ Αμενηθή ημ πημ
ζοκεζηζμέκμ έζημμ ηεξ Ννςημμαγηάξ είκαη κα
αθήκεηξ θνοθά έκα θαιάζη με ιμοιμύδηα ή
δςνάθηα ζηα ζθαιηά ή ζηεκ πόνηα ηςκ θίιςκ ή
ηςκ γεηηόκςκ ζμο. Νμιιά παηδηά απμζέημοκ ηα
θαιαζάθηα ημοξ ζημ θαηώθιη ημο θίιμο ημοξ,
πηοπάκ ημ θμοδμύκη θαη ηνέπμοκ κα θνοθημύκ.
Ακ ημοξ δεη μ θίιμξ ημοξ, ημο πνςζηάκ έκα θηιί!
Οηεκ Αγγιία άιια έζημα είκαη κα δημνγακώκμοκ
γημνηέξ με ακαθήνολε ηεξ Βαζίιηζζαξ ημο Ιάε (May Queen), κα πμνεύμοκ γύνς από
γασηακάθη (Maypole) θαζώξ θαη ημκ παναδμζηαθό πμνό Ιόνηξ (Morris dancing). Μ
πμνόξ αοηόξ οπμηίζεηαη όηη πνμένπεηαη από ημοξ „μαύνμοξ‟ ηεξ Β. Αθνηθήξ θαη μη
άκζνςπμη βάθμοκ ηα πνόζςπά ημοξ μαύνα. Μη πμνεοηέξ θμνάκε εηδηθά θμοζημύμηα:
ή κηύκμκηαη με άζπνα θαη θμνάκε πμιύπνςμεξ δώκεξ ζημ ζηήζμξ ημοξ ή κηύκμκηαη
με θμονέιηα.
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Πμ γασηακάθη, πμο είκαη γκςζηό θαη από ηα ειιεκηθά έζημα, πνμκμιμγείηαη από πμιύ
παιηά. Ηάπμηε μη άκζνςπμη έθμβακ θμνμμύξ δέκηνςκ θαη ημοξ έμπεγακ ζημ πώμα
ζημ θέκηνμ ημο πςνημύ γηα κα ζομβμιίζμοκ ημκ ενπμμό ηεξ άκμηλεξ. Πμ ηειηθό
απμηέιεζμα είκαη εκηοπςζηαθό, μηαξ θαη μπμνείξ κα θηηάλεηξ πενίπιμθα ζπέδηα με
ηηξ πμιύπνςμεξ θμνδέιεξ.

Πνωημμαγηά ζηε Γαιιία - Le muguet du 1er mai
Ε πανάδμζε κα πνμζθένμοκ μη Γάιιμη ημ ιμοιμύδη
Muguet ηεκ 1ε Ιαΐμο ακένπεηαη από ημ 1561. Μ
βαζηιηάξ Ηάνμιμξ μ 9μξ ζημκ μπμίμ είπε πνμζθενζεί
αοηό ημ ιμοιμύδη ςξ ζύμβμιμ εοεμενίαξ, απμθάζηζε
κα ημ πνμζθένεη ζηηξ θονίεξ ημο πενηβάιιμκηόξ ημο
θάζε πνμκηά ηεκ ίδηα εμενμμεκία.
Έπεηηα
θαζηενώζεθε μ πμνόξ ημο Muguet όπμο μη
πανεονηζθόμεκμη έπμοκ έκα Muguet ζημ πέημ. Άιιε πανάδμζε πμο ηζπύεη από ημ
1936 είκαη όηη μ θαζέκαξ μπμνεί κα πμοιήζεη Muguet ηεκ 1ε Ιαΐμο πςνίξ άδεηα. Μ
εμνηαζμόξ ηεξ ενγαηηθήξ Ννςημμαγηάξ ζεζπίζηεθε ζηε Γαιιία ημ 1941 από ηεκ
θοβένκεζε ημο Βηζύ θαη επηθονώζεθε ημ 1947 ςξ επίζεμε ανγία.

Πνωημμαγηά ζηε Γενμακία – Erster Mai
Οηε Γενμακία θαη ηηξ ζθακδηκαβηθέξ πώνεξ, ε
κύπηα ηεξ 30εξ Απνηιίμο πνμξ ηεκ 1ε Ιαΐμο
είκαη γκςζηή ςξ Βαιπμονγία Κύπηα θαη μη
εμνηαζμμί πμο ιαμβάκμοκ πώνα είκαη πνμξ
ηημήκ ηεξ Αγίαξ Βαιπμύνγαξ ηςκ Οαλώκςκ,
πμο αγημπμηήζεθε ηεκ πνςημμαγηά. Ωζηόζμ θη
εθεί ζοκεζίδμοκ κα ηημμύκ ηεκ άκμηλε με
οπαίζνηεξ εμνηαζηηθέξ θςηηέξ θαη ημ μάδεμα
άκζεςκ ηεκ αογή, γηα ημ ζημιηζμό ηςκ ζπηηηώκ
ημοξ. Οε μενηθά πςνηά ηεξ Γενμακίαξ ημπμζεημύκ έκα θιαδί ζημιηζμέκμ με ηαηκίεξ
ζηεκ θεκηνηθή πιαηεία θαη γύνς ημο ζηήκμκηαη λέθνεκμη πμνμί. Οηε ζοκέπεηα
εθιέγμοκ ημ πημ όμμνθμ θμνίηζη ημο πςνημύ, ηεκ μκμμάδμοκ Βαζίιηζζα ημο Ιαΐμο θαη
ηεξ θμνάκε θάηαζπνμ θόνεμα θαη ζηεθάκη από ιμοιμύδηα ζημ θεθάιη. Έκα ηδακηθό
ζύμβμιμ ηεξ ζθνηγειόηεηαξ, ηεξ γμκημόηεηαξ θαη ηεξ κεόηεηαξ ηεξ ακμηληάηηθεξ γεξ.
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ΓΘΖΙΑ ΠΡΩΣΑΠΡΖΘΖΑ
Γηζαγωγή
Ιηα απ‟ ηηξ πημ εύζομεξ μένεξ ημο πνόκμο. Όζμ θη ακ κμμίδμομε όηη είκαη ζύγπνμκμ
έζημμ κα ρεοδόμαζηε αζύζημια ηεκ 1ε Απνηιίμο, ζηεκ πναγμαηηθόηεηα μη νίδεξ ημο
εζίμμο βνίζθμκηαη ζηεκ ανπαηόηεηα! Μη ανπαίμη Ξςμαίμη γηα πανάδεηγμα είπακ μηα
ακηίζημηπε γημνηή, πμο ηεκ μκόμαδακ Hilaria, ζηηξ 25 Ιανηίμο, μη Ζκδμί είπακ ηεκ
Holi θαη μη Γβναίμη ημ Purim. Όιεξ αοηέξ μη γημνηέξ ήηακ γύνς ζηηξ ανπέξ ημο
Απνίιε. Φαίκεηαη όηη μη άκζνςπμη έπμοκ ηεκ ακάγθε μηαξ «ειαθνηάξ» γημνηήξ αοηήκ
ηεκ επμπή, ίζςξ επεηδή αοηή ε πενίμδμξ ημο πνόκμο ζομβμιίδεη ημ ηέιμξ ημο
πεημώκα θαη ηεκ ανπή ηεξ άκμηλεξ. Πεκ πνςηαπνηιηά ηε γημνηάδμομε ζ‟ όιμ ημκ
δοηηθό θόζμμ. Νένα από ηα ρέμαηα οπάνπμοκ θαη άιια πνάγμαηα πμο μπμνείξ κα
θάκεηξ γηα κα ηεκ γημνηάζεηξ, όπςξ π.π. θάνζεξ. Ιπμνείξ αξ πμύμε κα ζηείιεηξ
θάπμημκ «αθειή» ζε ζειήμαηα, ιόγμο πάνε κα ράπκεη γηα πνάγμαηα ή πνόζςπα πμο
δεκ οπάνπμοκ. Πέιμξ έπμομε θαη ηα επίζεμα πνςηαπνηιηάηηθα ρέμαηα πμο
ακαθμηκώκμκηαη από εθεμενίδεξ, ηα ΙΙΓ θηι.

Πνωηαπνηιηά ζηεκ Αγγιία- April Fool’s Day
Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ ηζημνηθά έπμοκ
ζεμεηςζεί ηα πημ ηεναηώδε επίζεμα ρέμαηα. Οε
πμιιά από αοηά πνςηαγςκηζηεί ημ -θαηά ηα
άιια- αλημζέβαζημ θακάιη BBC! Πμ 1957, ημ
BBC
ακαθμίκςζε
όηη
Γιβεημί
αγνόηεξ
θαηάθενακ κα θαιιηενγήζμοκ μαθανόκηα. Γηα ημο
ιόγμο ημ αιεζέξ μάιηζηα έδεηλακ θαη εηθόκεξ με
αγνόηηζζεξ κα μαδεύμοκ μαθανόκηα από ηα μαθανμκόδεκηνα! Οπεδόκ 50 πνόκηα
ανγόηενα, ημ 2008, ημ ίδημ θακάιη πνόβαιε βίκηεμ πμο έδεηπκε ηπηάμεκμοξ
πηγθμοΐκμοξ! Μ πανμοζηαζηήξ ελήγεζε ημ θαηκόμεκμ ιέγμκηαξ όηη επεηδή δεκ
ακηέπμοκ πιέμκ ημ πμιηθό ρύπμξ, μη πηγθμοΐκμη απμθάζηζακ κα πενάζμοκ ημκ
πεημώκα ημοξ ζηα ηνμπηθά δάζε ηεξ Κόηηαξ Αμενηθήξ!

Πνωηαπνηιηά ζηε Γαιιία - Poisson d'Avril
Ούμθςκα με ηεκ επηθναηέζηενε ζεςνία, ημ
έζημμ ηεξ πνςηαπνηιηάξ λεθίκεζε από ηε
Γαιιία ημ 1564, όηακ μ βαζηιηάξ Ηάνμιμξ μ
9μξ δηέηαλε κα μεηαθενζεί ε μένα ηεξ
Ννςημπνμκηάξ από ηεκ 1ε Απνηιίμο ζηεκ 1ε
Ζακμοανίμο. Ιέπνη ηόηε, ε αιιαγή ημο πνόκμο
λεθηκμύζε ηεκ 25ε Ιανηίμο, ιίγμ μεηά ηεκ
εανηκή ηζεμενία, θαη όηακ θμνοθςκόηακ ημ
8ήμενμ ηςκ εμνηαζηηθώκ εθδειώζεςκ, δειαδή
ηεκ 1ε Απνηιίμο, γηκόηακ ε μεηάβαζε ζημ κέμ έημξ. Ιε ηεκ οημζέηεζε ιμηπόκ ημο
Γνεγμνηακμύ εμενμιμγίμο - ημ μπμίμ μ Νάπαξ Γνεγόνημξ μ 13μξ ιίγμ ανγόηενα, ημ
1582, δηέηαλε με παπηθή βμύια κα ακηηθαηαζηήζεη ημ Ζμοιηακό - ε έκανλε ημο έημοξ
μεηαθένζεθε ζηεκ 1ε Ζακμοανίμο.
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Ωζηόζμ, είηε επεηδή ηα κέα άνγεζακ κα θηάζμοκ ζε
όια ηα μένε ηεξ Γαιιίαξ, είηε επεηδή μνηζμέκμη
δύζηνμπμη ανκήζεθακ κα ζομμμνθςζμύκ με ηηξ
πνμζηαγέξ ημο βαζηιηά, ε 1ε Απνηιίμο ελαθμιμύζεζε
κα απμηειεί γη' αοημύξ ηεκ εμένα αιιαγήξ ημο έημοξ.
Πμ απμηέιεζμα ήηακ μη άιιμη κα ημοξ θμνμσδεύμοκ,
απμθαιώκηαξ ημοξ "ράνηα ημο Απνίιε", επεηδή αοηή
ηεκ επμπή ημο πνόκμο γίκεηαη ε μεηάβαζε από ημκ
δςδηαθό θύθιμ ηςκ Ζπζύςκ. Πμοξ έζηεικακ ιμηπόκ
ρεύηηθα δώνα, πνμζθιήζεηξ ζε ακύπανθηεξ γημνηέξ, θιπ.
Από ηε Γαιιία ημ έζημμ ηαλίδερε ζηεκ Αγγιία ημκ 18μ αηώκα θαη από θεη ζηεκ
Αμενηθή θαη ημκ οπόιμηπμ θόζμμ. Οηε Οθςηία, ημ έζημμ δηανθεί δύμ εμένεξ, από ηηξ
μπμίεξ ε δεύηενε - ε "μένα ηεξ μονάξ" - είκαη αθηενςμέκε ζε θάνζεξ πμο
ζπεηίδμκηαη με ημ πίζς μένμξ ημο ζώμαηόξ μαξ. Έηζη, γηα πανάδεηγμα, θμιιμύκ
ζεμεηώμαηα ζηα μπίζζηα θάπμημο, με ηεκ έκδεηλε "Ηιώηζα με", θιπ. Οημ Ιεληθό, ε
"Εμένα ηςκ Αζώςκ", όπςξ μκμμάδεηαη - θάηη ακηίζημηπμ ημο εζίμμο ηεξ
πνςηαπνηιηάξ - γημνηάδεηαη ηεκ 28ε Δεθεμβνίμο. Ε απμθνάδα αοηή μένα είπε
θαζηενςζεί ςξ μκεμόζοκμ γηα ηε ζθαγή ηςκ μηθνώκ παηδηώκ από ημκ βαζηιηά Ενώδε.
Ωζηόζμ, με ημ πέναζμα ηςκ πνόκςκ, ε επέηεημξ απέθηεζε έκακ πημ ακάιαθνμ
παναθηήνα, με αζώεξ θάνζεξ θαη ρέμαηα.

Πνωηαπνηιηά ζηε Γενμακία – Erster April
Γθεύνεζε γηα ηπηάμεκμοξ ακζνώπμοξ. Πεκ
Ννςηαπνηιηά ημο 1934 ε γενμακηθή εθεμενίδα
«Berliner Illustrirte Zeitung» δεμμζίεοζε
νεπμνηάδ γηα μηα ζαομαημονγή κέα εθεύνεζε ε
μπμία έδηκε ηε δοκαηόηεηα ζημκ άκζνςπμ κα
πεηάλεη πνεζημμπμηώκηαξ μόκμ ηε δύκαμε ηςκ
πκεομόκςκ ημο. Tμ μόκμ πμο ζα έπνεπε κα
θάκεη όπμημξ ήζειε κα πεηάλεη ήηακ κα θοζήλεη
ζε έκα ημπμζεηεμέκμ ζημ ζηήζμξ ημο θμοηί θαη
κα εκενγμπμηήζεη ημκ μεπακηζμό πμο ζα ημο επέηνεπε κα ζεθςζεί ζημκ αένα. Tμ ζεη
ζομπιενςκόηακ από έκα δεογάνη πέδηια ημο ζθη ηα μπμία οπμηίζεηαη όηη πνεζίμεοακ
γηα αζθαιή πνμζγείςζε. Tμ νεπμνηάδ ζοκμδεοόηακ από ζπεηηθή θςημγναθία πμο
έθακε ημκ γύνμ ημο θόζμμο μέζς ηςκ δηεζκώκ πναθημνείςκ.
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ΓΘΖΙΑ ΣΕ ΦΩΣΖΑ
Γηζαγωγή

Μ άκζνςπμξ από παιηά έπεη ζοκδέζεη ηε θςηηά με ηα έζημά ημο. Από ηηξ θςηηέξ πμο
ακάβμοκ ζηε Ξςζία ηα νηζημύγεκκα θαη ηηξ ζοκδοάδμοκ με θαηακάιςζε θνέπαξ
μέπνη ημοξ Ακαζηεκάνεδεξ ημο Θαγθαδά, μηα ζεηνά από έζημα ζηενίδμκηαη ζηε θςηηά
θαζώξ θαη ζημ πέναζμα πάκς από αοηήκ.

Έζημμ ηεξ θωηηάξ ζηεκ Αγγιία – Guy Fawkes Night

Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ ζηηξ 5 Κμεμβνίμο
γημνηάδμοκ ηε Κύπηα ημο Guy Fawkes. Γίκαη ε
επέηεημξ ημο Gunpowder Plot, ηεξ ζοκςμμζίαξ
δειαδή ημο 1605, όηακ μηα μμάδα θαζμιηθώκ με
επηθεθαιήξ ημκ Fawkes πνμζπάζεζε κα
ακαηηκάλεη με μπανμύηη ηε Βμοιή θαη κα
ζθμηώζεη ημ βαζηιηά ηεξ Αγγιίαξ ςξ θίκεζε
δηαμανηονίαξ γηα ημοξ δηςγμμύξ εκακηίςκ ηςκ
Ηαζμιηθώκ. Πμ ζπέδημ όμςξ δηέννεοζε θαη μ
Guy Fawkes θοιαθίζηεθε θαη εθηειέζηεθε. Οηηξ
μένεξ μαξ μη μηθμγέκεηεξ ζογθεκηνώκμκηαη ζε ακμηπημύξ δεμόζημοξ πώνμοξ γηα κα
γημνηάζμοκ ηεκ ήηηα ημο Guy Fawkes με μεγάιεξ θςηηέξ θαη με πονμηεπκήμαηα.
Ούμθςκα με ημ έζημμ, ηα παηδηά θηηάπκμοκ θμύθιεξ ημο Fawkes από παιηά νμύπα
θαη ηηξ πενηθένμοκ ζημοξ δνόμμοξ μαδεύμκηαξ ιεθηά. Οημ ηέιμξ ηεξ γημνηήξ πεημύκ
ηηξ θμύθιεξ ζηε θςηηά θαη ηηξ θαίκε. Πμ 2006 γονίζηεθε μηα ηαηκία με ηίηιμ “V for
Vendetta” πμο έπεη επηννμέξ από ηεκ ηζημνία ημο Fawkes. Οηεκ ηαηκία ε Βνεηακία
οπμηίζεηαη όηη είκαη θαζηζηηθό θνάημξ θαη έκαξ μαζθμθόνμξ, γκςζηόξ ςξ “V”,
λεζεθώκεη ημοξ πμιίηεξ εκάκηηα ζηεκ ηονακκία θαη ηεκ θαηαπίεζε.

Έζημμ ηεξ θωηηάξ ζηε Γαιιία - Feu De la Saint Clair
Πμ έζημμ ηεξ θςηηάξ ηεξ Saint Clair γημνηάδεηαη
ζηεκ πόιε Haye de Doutot ζηεκ Κμνμακδία ζηηξ 16
Ζμοιίμο. Ε πνμέιεοζε ηεξ παναμέκεη έκα μεγάιμ
μοζηήνημ αιιά εθηημάηαη ημ 1494 με ηεκ δεμημονγία
ηεξ αδειθόηεηαξ ηεξ θηιακζνςπίαξ. Όιε ε ζθεκή
δηαδναμαηίδεηαη μπνμζηά από 2 αηςκόβηα θςκμθόνα
δέκηνα ηςκ μπμίςκ μ θμύθημξ θμνμόξ ζηεγάδεη έκα
εθθιεζάθη. Πμ γεγμκόξ αοηό πνμζειθύεη πμιιμύξ
επηζθέπηεξ θάζε πνόκμ. Ε εμένα λεθηκάεη ζηηξ 6 ημ πνςί όηακ μη αδειθμί μμκαπμί
ζημηβάδμοκ πςνίξ θανθηά θαη πςνίξ βίδεξ ηα 5 θοβηθά μέηνα θμνμώκ από ιεύθεξ.
Γύνς ζημ μεζεμένη πνέπεη κα ορςζεί έκαξ ζηαονόξ θαιομμέκμξ με ιμοιμύδηα θαη κα
ζηενεςζεί ρειά ζε θμνμό ύρμοξ 15 μέηνςκ. Έπεηηα 2 μπιηζμέκμη άκδνεξ θοιάκε ημκ
θμνμό. Οηηξ 11 ημ βνάδο εοιμγείηαη θαη ακάβεηαη ε θςηηά. Όπμημξ παναθμιμοζεί ηεκ
ηειεηή παίνκεη ζημ ηέιμξ έκα θμμμάηη θαμέκμ λύιμ γηα κα πνμζηαηεύζεη ημ ζπίηη από
ημκ θεναοκό θαη ηεκ πονθαγηά.
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Ε γημνηή ημο Άε Γηάκκε ημο Βαπηηζηή ζηε Γαιιία- Feu de la Saint Jean
Οηηξ 24 Ζμοκίμο γημνηάδεηαη ζηε Γαιιία, όπςξ
θαη ζηεκ Γιιάδα ε γημνηή ημο Άε Γηάκκε ημο
Βαπηηζηή. Οηε Γαιιία ήηακ μ ίδημξ μ Βαζηιηάξ
πμο άκαβε ηεκ πνώηε θςηηά ημο Άε Γηάκκε. Ε
γημνηή έπεη πάζεη ηεκ ζεμακηηθόηεηά ηεξ μεηά
ημκ 2μ παγθόζμημ πόιεμμ ςζηόζμ ε πανάδμζε
ζοκεπίδεηαη. Ηάζε πενημπή έπεη ηα δηθά ηεξ
έζημα. Αοηόξ πμο άκαβε ηεκ θςηηά ήηακ ή μ
ηενέαξ ή μ δήμανπμξ ή μ πημ ειηθηςμέκμξ ημο
πςνημύ. Έπεηηα μη πςνηθμί πόνεοακ γύνς από ηεκ θςηηά. Πμ κα πμνεύεηξ γύνς από
ηεκ θςηηά έπεη μία ζεμαζία μαγηθή θαη δηαθμνεηηθή από πενημπή ζε πενημπή. Οηεκ
Oise μη μαμάδεξ γονκμύζακ 3 θμνέξ γύνς από ηε θςηηά με ημ κεμγέκκεημ ζηα πένηα
ημοξ γηα κα ημοξ θένεη ηύπε. Οηεκ Bresse 14 θμνέξ γηα κα ζηγμονεοημύκ όηη δεκ
λακαπμκέζμοκ ηα κεθνά αοηώκ πμο πόνεοακ. Οηεκ Creuse πόνεοακ 3 θμνέξ γηα κα
βνμοκ ζύδογμ. Ηονίςξ ηα κεανά θμνίηζηα πόνεοακ με ηδηαίηενμ δήιμ γηαηί ήλενακ όηη
ζα βνμοκ ζύδογμ μέζα ζηεκ πνμκηά. Γπίζεξ ζηεκ Creuse θαη ζημ Poitou ένηπκακ
πέηνεξ ηηξ μπμίεξ ανγόηενα ηηξ ένηπκακ ζηα πςνάθηα γηα κα είκαη θαιή ε ζμδεηά.
Οηεκ Charentes έβαδακ παηδηά κα ηζμννμπήζμοκ πάκς από ηεκ θςηηά με ηεκ πίζηε
όηη ημ παηδί ζα μεγαιώζεη γνήγμνά. Οηεκ Girande αοηόξ πμο ήζειε κα έπεη πνήμαηα
όιμ ημκ πνόκμ ένηπκε έκα κόμηζμα μέζα ζηεκ θςηηά θαη έπνεπε κα ημ λακαβνεί όηακ
ζα έζβεκακ μη ζηάπηεξ θαη κα ηα θοιάλεη πνμζεθηηθά. Οηεκ Bretagne, όπμο μη
κεθνμί είκαη πάκηα πημ πμιύ πανόκηεξ από όηη αιιμύ ημπμζεημύζακ ζέζεηξ γύνς από
ηεκ θςηηά γηα κα θαζίζμοκ μη ζθηέξ ηςκ κεθνώκ, κα αθμύζμοκ ηα ηναγμύδηα θαη κα
ζαομάζμοκ ημοξ πμνμύξ. Πμ πήδεμα πάκς από ηηξ θςηηέξ είκαη μία ηειεημονγία πμιύ
ζοπκή. Όπμημξ πεδμύζε πάκς από ηηξ θςηηέξ ζα πακηνεοόηακ εθείκε ηεκ πνμκηά ή
πίζηεοακ όηη έθενκε θαιμηοπία ή όηη δεκ ζα πμκμύζακ ηα θόθαια ημο θαη δεκ ζα είπε
νεομαηηζμμύξ. Αθόμε θαη θμπάδηα έβαδακ γηα κα πενάζμοκ πάκς από ηηξ θςηηέξ πμο
ζπεδόκ είπακ ζβήζεη επεηδή μ θαπκόξ ή μη ζηάπηεξ ζα ημοξ πνμζηάηεοακ από
επηδεμίεξ. Οημ ηέιμξ μάδεοακ έκα μηζμθανβμοκηαζμέκμ λύιμ γηα κα ημοξ
πνμζηαηεύζεη από θεναοκό ή πονθαγηά θαη ε ζηάπηε πνεζημμπμημύκηακ γηα ηαηνηθμύξ
ιόγμοξ. Ιάιηζηα θναημύζακ ημ λύιμ ζημ πένη μηα θαη ιεγόηακ όηη ε θςηηά ημο Άε
Γηάκκε δεκ μπμνεί κα ζε θάρεη.

Έζημμ ηεξ θωηηάξ ζηε Γενμακία
Οηε Γενμακία, ε πανάδμζε είκαη κα ακάβμοκ
παζπαιηκέξ θςηηέξ από πνεζημμπμηεμέκα
πνηζημογεκκηάηηθα δέκηνα. Ε θςηηά ζεςνείηαη
ςξ έκα ζύμβμιμ κίθεξ ηςκ όμμνθςκ
ειηόιμοζηςκ εμενώκ ηεξ άκμηλεξ επάκς ζηηξ
θνύεξ πεημςκηάηηθεξ εμένεξ.

18

ΓΘΖΙΑ ΓΑΙΟΤ
Γηζαγωγή
Μ γάμμξ απμηειεί έκα πακακζνώπηκμ θαη πακάνπαημ έζημμ. Οε όιεξ ηηξ επμπέξ, ζε
όιεξ ηηξ θμηκςκίεξ μη άκζνςπμη έπμοκ έκα ηειεημονγηθό πμο ζομβμιίδεη ηεκ έκςζε
ημο δεογανημύ. Οημ γάμμ οπάνπμοκ ζοκήζεηεξ πμο πνμκμιμγμύκηαη από πμιύ παιηά.
Πμ νύδη γηα πανάδεηγμα πμο πεηάκε ζήμενα ζημοξ κεόκομθμοξ είκαη παμπάιαημ
έζημμ. Οε μνηζμέκεξ ανπαίεξ θοιέξ πηζηεοόηακ όηη όηακ δομ άκζνςπμη έηνςγακ νύδη
από έκα θμηκό ζθεύμξ, εκώκμκηακ ηζόβηα με ηα δεζμά ημο γάμμο. Ε επηιμγή ημο
νοδημύ ςξ γαμήιημο ζομβόιμο δεκ είκαη βέβαηα ηοπαία: ημ νύδη ήηακ ημ βαζηθό πνμσόκ
πμο θαιιηενγμύζακ μη θοιέξ αοηέξ. Οε άιιεξ θμηκςκίεξ μη άκζνςπμη πεημύζακ νύδη
γηα κα πνμζηαηεοηεί ημ δεογάνη απ‟ ηα θαθά πκεύμαηα. Ρπμηίζεηαη όηη ημ νύδη αοηό
ημ έηνςγακ ηα θαθά πκεύμαηα πμο εμθακίδμκηαη ζημοξ γάμμοξ θη έηζη δεκ έθακακ
θαθό ζημοξ κηόπακηνμοξ. Πμ νύδη επίζεξ ζομβμιίδεη ηε γμκημόηεηα θαη είκαη έκαξ
ηνόπμξ κα εοπεζείξ ζημοξ κεόκομθμοξ κα έπμοκ πμιιμύξ απμγόκμοξ.

Γάμμξ ζηεκ Αγγιία - Wedding
Οημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ οπάνπμοκ πμιιέξ
παναδόζεηξ αιιά θαη πνμθαηαιήρεηξ πμο
ζοκδέμκηαη με ημ γάμμ θαη μη πενηζζόηενεξ
πνμκμιμγμύκηαη από πμιύ παιηά. Γηα πανάδεηγμα,
ε κύθε ηεκ εμένα ημο γάμμο θμνάεη „Something

old, something new, something borrowed and
something blue‟, ή “θάηη παιηό, θάηη θαηκμύνγημ,
θάηη δακεηζμέκμ θαη θάηη γαιάδημ”.

Πμ πέπιμ πνμένπεηαη από ημοξ Ξςμαίμοξ μη
μπμίμη πίζηεοακ όηη πνμζηάηεοε ηε κύθε από ηα
θαθά πκεύμαηα. Αιιά θαη ε ημύνηα πνμένπεηαη
από ημοξ Ξςμαίμοξ μόκμ πμο ηόηε δεκ είπε βέβαηα
ηε ζεμενηκή μμνθή. Ε ηνηώνμθε ημύνηα ηεξ ζεμενηκήξ επμπήξ πηζηεύεηαη όηη
απμηειεί ακηηγναθή ηεξ θςκηθήξ ζηέγεξ ηεξ εθθιεζίαξ Saint Bride's ζημ Θμκδίκμ.
Ναιηά ημ έζημμ ήηακ ακηί γηα νύδη κα ζνομμαηίδμοκ έκα θέηθ θαη κα πεηάκε ηα
ρίπμοια ζημ θεθάιη ηεξ κύθεξ. Άιιμ έζημμ ήηακ κα βάδμοκ έκα δαπηοιίδη ζηε γαμήιηα
ημύνηα. Όπμημξ ημ έβνηζθε ζα ήηακ ηοπενόξ όιε ηεκ οπόιμηπε πνμκηά. Ακ θάπμημξ
ακύπακηνμξ βάιεη έκα θμμμάηη ημύνηα θάης από ημ μαληιάνη ημο ζα έπεη
πενηζζόηενεξ πηζακόηεηεξ κα πακηνεοηεί, ηα δε ειεύζενα θμνίηζηα ζα μκεηνεοημύκ
ημ μειιμκηηθό ημοξ ζύδογμ!
Ηαη μηαξ θαη ζοδεηάμε γηα ημ γάμμ, έκα έζημμ πμο ηα ηειεοηαία πνόκηα θενδίδεη
έδαθμξ ηδηαίηενα ζηεκ Αμενηθή, είκαη ημ μκμμαδόμεκμ Vow Renewal, δει. „ακακέςζε
ηςκ γαμήιηςκ όνθςκ‟. Δεογάνηα πμο είκαη πακηνεμέκα γηα πνόκηα επηιέγμοκ ζε μηα
απιή ηειεηή, με ή πςνίξ ηεκ πανμοζία θόζμμο, κα δηαβάζμοκ έκα θεημεκάθη ζημ μπμίμ
δειώκμοκ ηεκ πίζηε θαη αθμζίςζή ημοξ μ έκαξ ζημκ άιιμ. Γηα πμιιμύξ είκαη ημ
ακηίδμημ ζημ δηαδύγημ!
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Γάμμξ ζηε Γαιιία - Mariage
Οηε Γαιιία ζοκεζίδεηαη μη θαιεζμέκμη κα θένκμοκ ηα
ιμοιμύδηα πμο ζα δηαθμζμήζμοκ ηεκ ηειεηή. Ηαηά ηεκ
ηέιεζε ημο γάμμο, μη μειιόκομθμη πίκμοκ από έκα
αζεμέκημ πμηήνη, ημ μπμίμ ζοκήζςξ ακήθεη ζηεκ
μηθμγέκεηα θαη πενκάεη από γεκηά ζε γεκηά. Αοηό πμο
επίζεξ δηαθένεη ζε έκα παναδμζηαθό γαιιηθό γάμμ,
είκαη ε γαμήιηα ημύνηα πμο έπεη ημ ζπήμα μεγάιμο
θώκμο, γεμηζμέκμο με θαναμέια θαη θνέμα.

Γάμμξ ζηε Γενμακία - Hochzeit
Πεκ παναμμκή ημο γάμμο ζπάκε πήιηκα θαη
πμνζειάκεξ, γηα κα δηώλμοκ ηα θαθά πκεύμαηα. Οε
θάπμηεξ πενημπέξ ηεξ Γενμακίαξ θάκμοκ θάνζεξ ζημ
δεογάνη. Ηνύβμοκ ή μεηαθηκμύκ ακηηθείμεκα μέζα ζημ
ζπίηη, π.π. έκα λοπκεηήνη, ημ μπμίμ είκαη νοζμηζμέκμ
κα πηοπήζεη μέζα ζηε κύπηα.
Γηα εοεμενία ε κύθε ημπμζεηεί έκα θένμα ζημ
παπμύηζη ηεξ, ημ μπμίμ μθείιεη κα έπεη πιενώζεη με
κμμίζμαηα ηςκ 1, 2 ή 5 ιεπηώκ. Οομβμιηζμόξ
ιηηόηεηαξ θαη μηθμκμμίαξ. Ιεηά ηε ζηέρε θίιμη
απαγάγμοκ ηε κύθε μδεγώκηαξ ηεκ ζε δηάθμνα μαγαδηά-ζηέθηα ηεξ πενημπήξ. Μ
γαμπνόξ πνμζπαζεί κα βνεη ηα πκάνηα ηεξ. Έζημμ με νίδεξ ζημκ μεζαίςκα.
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ΓΘΖΙΑ ΒΑΦΣΖΕ
Γηζαγωγή
Μη πενηζζόηενμη από εμάξ είμαζηε ελμηθεηςμέκμη με ημ ζνεζθεοηηθό μοζηήνημ ηεξ
βάθηηζεξ. Ωζηόζμ ζημκ θόζμμ οπάνπμοκ δύμ ηνόπμη μκμμαημδμζίαξ: μ έκαξ είκαη
ζηεκ εθθιεζία, με ηε βάθηηζε, θαη μ άιιμξ είκαη με μηα ηοπηθή δηαδηθαζία ζημ
ιεληανπείμ, θάηη ακηίζημηπμ δειαδή με ημκ πμιηηηθό γάμμ. Βέβαηα ηα έζημα πμο
οπάνπμοκ ζοκδέμκηαη πενηζζόηενμ με ηεκ πνώηε επηιμγή θαη γη‟ αοηό ζα ζηαζμύμε
πενηζζόηενμ ζ‟ αοηήκ. Οηεκ Γιιάδα ε βάπηηζε ζοκήζςξ γίκεηαη ζηε βνεθηθή ειηθία.
Οε άιιεξ πώνεξ όμςξ οπάνπεη δηαθμνμπμίεζε ζπεηηθά με ημ πόηε πνέπεη θάπμημξ
κα βαπηηζηεί. Γη‟ αοηό έπεη πνμθύρεη μ όνμξ paedobaptism, πμο πνμένπεηαη από ημ
ειιεκηθό „παηξ‟ – παηδί θαη ζεμαίκεη ηε βάπηηζε ηςκ βνεθώκ. Αοηή ε πνάλε
δηαθμνμπμηείηαη από ημ „believer baptism‟ ή „credobaptism‟ (credo ζηα ιαηηκηθά
ζεμαίκεη „πηζηεύς‟) θη ακαθένεηαη ζηε βάπηηζε θονίςξ εκειίθςκ πμο μμμιμγμύκ ηεκ
πίζηε ημοξ ζημ νηζηό θαη γη‟ αοηό ημ ιόγμ απμθιείμκηαη ηα παηδηά μηθνήξ ειηθίαξ.
Ρπάνπμοκ πνηζηηακηθά δόγμαηα πμο απμννίπημοκ ημ έζημμ ηεξ βνεθηθήξ βάπηηζεξ,
εκώ άιια δόγμαηα ακαγκςνίδμοκ ηε βνεθηθή βάπηηζε αιιά ζεςνμύκ απαναίηεημ όηακ
ημ παηδί μεγαιώζεη κα μμμιμγήζεη ηεκ πίζηε ημο ζημκ νηζηό ζε εηδηθή ηειεηή.

Βάθηηζε ζηεκ Αγγιία - Baptism
Οηα αγγιηθά ε βάπηηζε ηςκ βνεθώκ ιέγεηαη θαη
christening. Γίκαη θακενό όηη πνμένπεηαη από
ηε ιέλε Christ θαη ζεμαίκεη „θένκς ζημ νηζηό‟.
Μ όνμξ πνεζημμπμηείηαη πενηζζόηενμ γηα βνέθε
πανά γηα εκήιηθεξ. Πα έζημα ζημ Εκςμέκμ
Βαζίιεημ δεκ δηαθένμοκ θαη πμιύ από ηα δηθά
μαξ. Οοπκά ζηε βάπηηζε κηύκμοκ ημ μςνό με μηα
θμνεζηά πμο μμηάδεη ζακ μαθνηά νόμπα, ε μπμία
έπεη πνεζημμπμηεζεί πμιιέξ θμνέξ από ηεκ μηθμγέκεηα ζε γεκηέξ θαη γεκηέξ βνεθώκ.
Γπίζεξ, ηε ιαμπάδα ηεξ βάπηηζεξ ε μηθμγέκεηα ηεκ θναηάεη με πνμζμπή ζημ ζπίηη θαη
ζηεκ επέηεημ ηεξ βάπηηζεξ πμιιμί ηεκ ακάβμοκ γηα ιίγα ιεπηά. Ε ίδηα ιαμπάδα ζα
λακαπνεζημμπμηεζεί πμιιέξ θμνέξ ζε άιιεξ ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ όπςξ π.π. ζηεκ
πνώηε μεηάιερε (first Communion) ημο πνμζώπμο, ζημ γάμμ ημο αιιά θαη ζε
δοζάνεζηεξ ζηηγμέξ όπςξ ζε αννώζηηα. Ηαη ζημ paedobaptism θαη ζημ credobaptism
οπάνπμοκ 4 ηνόπμη βάπηηζεξ: α) με νάκηηζμα ζημ θεθάιη, β) με πιύζημμ ημο
θεθαιημύ, γ) με βύζηζε είηε μιόθιενμο ημο ζώμαημξ ή ημήμαηόξ ημο θαη δ) με
θαηάδοζε μιόθιενμο ημο ζώμαημξ.
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Βάθηηζε ζηε Γαιιία - Baptême
Οηεκ Ξςμαημθαζμιηθή Γθθιεζία ημ βάπηηζμα απμηειεί
έκα από ηα 7 μοζηήνηα θαη αθμιμοζείηαη ε πναθηηθή
ημο κεπημβαπηηζμμύ. Οε ακηίζεζε όμςξ με ηεκ
Μνζόδμλε Γθθιεζία δεκ ηειείηαη ηαοηόπνμκα με ηε
βάπηηζε
θαη
ημ
μοζηήνημ
ημο
πνίζμαημξ
(Confirmation) αιιά ανθεηά πνόκηα ανγόηενα
(ζοκήζςξ ζε ειηθία 7-14 εηώκ). Οημ μεζμδηάζηεμα ηα
παηδηά πεγαίκμοκ ζηεκ Γθθιεζία δεκ ιαμβάκμοκ όμςξ
ζοκήζςξ μένμξ ζηεκ Θεία Γοπανηζηία. Γκώ ημ
βάπηηζμα γίκεηαη από ηενέα ζε κεπηαθή ειηθία, ημ πνίζμα δίδεηαη από επίζθμπμ ζε
ειηθία όπμο μ πηζηόξ είκαη ζε ζέζε κα ακηηιεθζεί ηα ζομβαίκμκηα. Πμ βάπηηζμα δεκ
ηειείηαη με θαηάδοζε ζε κενό αιιά με επίποζε ύδαημξ ζηεκ θεθαιή ημο
βαπηηδόμεκμο. Οοπκά δεκ είκαη πςνηζηή ηειεηή όπςξ ζηεκ μνζόδμλε εθθιεζία αιιά
ηειείηαη ζημ πιαίζημ ηεξ Θείαξ Θεηημονγίαξ.

Βάθηηζε ζηε Γενμακία - Taufe
Μη κμκμί έπμοκ ηεκ εοζύκε ακηηπνμζςπεοηηθά
γηα ημ βνέθμξ κα μανηονμύκ ηε πνηζηηακηθή
πίζηε ημο παηδημύ, κα ημο ηεκ δηδάλμοκ θαη
οπόζπμκηαη κα ημκ ακαζνέρμοκ ζύμθςκα μ‟
αοηήκ. Ανγόηενα ζε μεγαιύηενε ειηθία θαηά ηεκ
ηειεηή «επηβεβαίςζεξ» Konfirmation γηα ημοξ
Γοαγγειηζηέξ θαη Kommunion θαη Firmung γηα
ημοξ Ηαζμιηθμύξ επηβεβαηώκμοκ μη ίδημη ηεκ
πίζηε ημοξ ζημκ Ζεζμύ νηζηό.

22

ΑΘΘΑ ΓΘΖΙΑ ΣΩΚ ΥΩΡΩΚ
Γημνηή ηωκ Αγίωκ Πάκηωκ ζηε Γαιιία - La Toussaint
Πεκ 1ε Κμεμβνίμο είκαη ε γημνηή ηςκ Αγίςκ
Νάκηςκ. Μη μηθμγέκεηεξ ζογθεκηνώκμκηαη θαη
επηζθέπημκηαη ηα κεθνμηαθεία γηα κα ηημήζμοκ
ημοξ κεθνμύξ ζογγεκείξ ημοξ ημπμζεηώκηαξ
πνοζάκζεμα πάκς ζημοξ ηάθμοξ ημοξ. Ίζςξ
είκαη ε μμκαδηθή ζηηγμή πμο ζα δεη θάπμημξ
πνοζάκζεμα γηαηί αοηό ημ ιμοιμύδη είκαη
ζοκδεδεμέκμ με ημ ζάκαημ. Ε επόμεκε μένα
είκαη ε γημνηή ηςκ κεθνώκ.

Έκανλε ζπμιηθήξ πνμκηάξ - Schultüte (Γενμακία)
Ηάζε παηδί ζηε Γενμακία παίνκεη με ηεκ έκανλε
ημο ζπμιηθμύ έημοξ έκα πάνηηκμ πςκί, δώνμ από
ημοξ γμκείξ. Αοηό ημ έζημμ οπάνπεη εδώ θαη 150
πνόκηα. Μη γμκείξ γεμίδμοκ ημ πςκί με ιηπμοδηέξ
(θαναμέιεξ, μαζηίπεξ, ζμθμιάηεξ ), παηπκίδηα θαη
ζπμιηθά είδε. Πεκ πνώηε μένα ημο ζπμιείμο ηα
πνςηάθηα θμοβαιάκε πενήθακα ημ πςκί ημοξ ζημ
ζπμιείμ.

Ε γαιιηθή γημνηή ηεξ θνέπαξ - La Chandeleur
H «Chandeleur»ή παιαηόηενα, «Chandeleuse»γημνηάδεηαη
ζανάκηα
εμένεξ
μεηά
ηα
νηζημύγεκκα. Πεκ μκμμαζία ηεξ ε γημνηή ηεκ
πήνε από ηε ιέλε «chandelle», πμο ζεμαίκεη
ιαμπάδα, θενί. Οηε Ξςμασθή επμπή, θαζόιε ηε
δηάνθεηα ηεξ κύπηαξ, μη πηζημί έβγαηκακ ζημοξ
δνόμμοξ θναηώκηαξ πονζμύξ. Γκ ης μεηαλύ,
εμθακίδεηαη μία κέα πανάδμζε, αοηή ηεξ
θνέπαξ. Ε πανάδμζε αοηή έπεη ηηξ ακαθμνέξ ηεξ ζ‟ έκακ παιηό μύζμ, ζύμθςκα με ημκ
μπμίμ, εάκ ηεκ εμένα ηεξ Chandeleur δεκ γίκμκηακ θνέπεξ, ε ζμδεηά ημο ζηηανημύ
όιεξ ηεξ πνμκηάξ ζα θαηαζηνεθόηακ. Γλάιιμο, ε εημημαζία ηεξ θνέπαξ αθμιμοζεί θαη
έκα αθόμε έζημμ, αοηό ημο πνοζμύ κμμίζμαημξ. Μη άκζνςπμη ζηα πςνηά γύνηδακ ζημκ
αένα ηεκ πνώηε θνέπα με ημ δελί ημοξ πένη, εκώ ζημ ανηζηενό θναημύζακ έκα πνοζό
κόμηζμα. Ηαηόπηκ, ηύιηγακ ημ κόμηζμα μέζα ζηεκ θνέπα, πνηκ αοηή πενάζεη
ηειεημονγηθά από όιε ηεκ μηθμγέκεηα θαη θαηαιήλεη ζημ δςμάηημ, ζε κημοιάπη ημο
μπμίμο ζα θοιαγόηακ μέπνη ηεκ επόμεκε πνμκηά. Ηναημύζακ έηζη, όηη απέμεκε από
ηεκ θνέπα ηεξ πνμεγμύμεκεξ πνμκηάξ, πνμθεημέκμο κα δώζμοκ ημ πνοζό κόμηζμα
ζημκ πνώημ θηςπό πμο ζα ενπόηακ ζημ ζπίηη ημοξ. Ακ όια ηα παναπάκς ηενμύκηακ,
ε μηθμγέκεηα ζα είπε ζίγμονα πνήμαηα, γηα όιε ηε πνμκηά. Αοηόξ μάιηζηα πμο ζα
γύνηδε ζςζηά ηεκ θνέπα ημο ζημκ αένα θαη δεκ ζα ημο έπεθηε θάης, ζα είπε
ελαζθαιίζεη ηεκ εοηοπία, έςξ ηεκ επόμεκε γημνηή ηεξ Chandeleur.
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Παγθόζμηα Εμένα Ιμοζηθήξ ζηε Γαιιία
Πη είκαη ε Γημνηή ηεξ Ιμοζηθήξ; Από ημ 1982,
θάζε 21ε Ζμοκίμο -ζομβμιηθή εμενμμεκία ιόγς
ημο θαιμθαηνηκμύ ειημζηάζημο- με πνςημβμοιία
ημο Γάιιμο ηόηε Ρπμονγμύ Νμιηηηζμμύ θ. Jack
Lang θαη ηεκ μηθμκμμηθή οπμζηήνηλε ημο
Γαιιηθμύ Ρπ. Νμιηηηζμμύ θαη ζε ζοκενγαζία με
ημ Δήμμ ημο Νανηζημύ, γημνηάδεηαη ε Εμένα ηεξ
Ιμοζηθήξ. Γίκαη πιέμκ έκαξ ζεζμόξ πμο από ημ
1985 ελαπιώζεθε θη έλς από ηε Γαιιία. Ε
Αζήκα, 1ε Νμιηηηζηηθή Ννςηεύμοζα ηεξ Γονώπεξ ημ 1985, με πνςημβμοιία ηεξ
Ιειίκαξ Ιενθμύνε είκαη ε πνώηε πόιε εθηόξ Γαιιίαξ ζηεκ μπμία πναγμαημπμηήζεθε
ε Γημνηή. Οηεκ «Γημνηή ηεξ Ιμοζηθήξ», εναζηηέπκεξ θαη επαγγειμαηίεξ μμοζηθμί,
θαηαθιύδμοκ δεμμηηθμύξ πώνμοξ, πιαηείεξ, δνόμμοξ, πάνθα, αίζμοζεξ θ.α. θαη
πανμοζηάδμοκ ζηηξ 21 Ζμοκίμο αθηιμθενδώξ πηιηάδεξ ζοκαοιίεξ. Γθδειώζεηξ από
ΗΘΑΟΟΖΗΕ, JAZZ, HIP-HOP, ROCK μέπνη θαη ηεκ ΝΑΞΑΔΜΟΖΑΗΕ μμοζηθή
ιαμβάκμοκ πώνα όιεξ δςνεάκ γηα ημ θμηκό, θαζώξ ημ θόζημξ ηςκ ζοκαοιηώκ είκαη
πνμζθμνά ηςκ οπμζηενηθηώκ ηεξ Γημνηήξ. Από μία απιή γημνηή ζημ Νανίζη ημ 1982,
έθηαζε κα είκαη ζήμενα έκα εονςπασθό θμηκςκηθό γεγμκόξ πμο δηελάγεηαη ζε
πενηζζόηενεξ από 22 πώνεξ. Γθείκε ηεκ εμένα ε αζηοκμμία θαη ημ δεμμηηθό
ζομβμύιημ επηηνέπμοκ ηεκ επμνύπακζε, μη ζογθμηκςκίεξ δηαμμνθώκμοκ εηδηθά
δνμμμιόγηα με εμενήζημ εηζηηήνημ πμο ζοκδέμοκ όιεξ ηηξ εθδειώζεηξ.

Εμένα ημο Αγίμο Παηνηθίμο ζηεκ Αγγιία - St. Patrick´s day
Οηηξ 17 Ιανηίμο, ζε όιμ ημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ θαζώξ
θαη ζηεκ Αμενηθή θαη ηεκ Αοζηναιία γημνηάδεηαη ε
εμένα ημο Αγίμο Ναηνηθίμο (St. Patrick´s day). Ε
εμένα αοηή απμηειεί γημνηή-μνόζεμμ γηα ημοξ
Ζνιακδμύξ, μηαξ θαη μ Άγημξ Ναηνίθημξ ζεςνείηαη
πνμζηάηεξ ηεξ Ζνιακδίαξ.
Πεκ εμένα αοηή μη
Ζνιακδμί πίκμοκ μπόιηθε μπίνα - πμο είκαη ημ ζήμα
θαηαηεζέκ ηεξ γημνηήξ - θαη ηνώκε ημ παναδμζηαθό
μμζπανίζημ θνέαξ με ιαπακηθά. Όιμη θμνάκε πνάζηκα
νμύπα ή ζημιίδμοκ ηα νμύπα ημοξ με ηνηθύιιηα θαη
πνάζηκεξ θμνδέιεξ. Πμ ηνηθύιιη θαη γεκηθά ημ πνάζηκμ
πνώμα είκαη ημ άιιμ ζήμα θαηαηεζέκ ηεξ γημνηήξ.
Ρπμηίζεηαη όηη μ άγημξ πνεζημμπμίεζε ημ πανάδεηγμα
ημο ηνηθοιιημύ γηα κα ελεγήζεη ημ κόεμα ηεξ Αγίαξ
Πνηάδαξ ζε εηδςιμιάηνεξ Ζνιακδμύξ. Ε Ζνιακδία
βάθεηαη πνάζηκε γηα ημοξ εμνηαζμμύξ, θαηά ημοξ μπμίμοξ πηιηάδεξ πμιηηώκ
ζομμεηέπμοκ ζε εθδειώζεηξ. Οημ Δμοβιίκμ γίκεηαη θάζε πνόκμ ε παγθμζμίςξ
γκςζηή πανέιαζε, ηεκ μπμία παναθμιμοζμύκ πάκς από μηζό εθαημμμύνημ ζεαηέξ.
Ηαη ζηηξ οπόιμηπεξ όμςξ πώνεξ γημνηάδεηαη ε μένα αοηή. Ιηα από ηηξ μεγαιύηενεξ
πανειάζεηξ γίκεηαη ζηεκ πόιε ηεξ Κέαξ Ρόνθεξ, εκώ ζημ Οηθάγμ μη θάημηθμη δίκμοκ
μέπνη θαη πνάζηκμ πνώμα ζημκ μμώκομμ πμηαμό πμο δηαζπίδεη ηεκ πόιε.
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Γημνηή ηεξ Ιπύναξ ζηε Γενμακία - Oktoberfest
Ε γημνηή μπύναξ πναγμαημπμηείηαη ζημ Ιόκαπμ
θάζε πνόκμ θαη δηανθεί δομ εβδμμάδεξ ζοκήζςξ
ηεκ ηειεοηαία εβδμμάδα ημο Οεπηέμβνε θαη ηεκ
πνώηε ημο Μθηώβνε. Γίκαη ημ μεγαιύηενμ
θεζηηβάι μπύναξ ζημκ θόζμμ θαη πνμζειθύεη
πάκς από πέκηε εθαημμμύνηα ημονίζηεξ από ηε
Γενμακία θαη ημκ οπόιμηπμ θόζμμ. Πμ πνώημ
θεζηηβάι δημνγακώζεθε ημ 1810 γηα ημκ
εμνηαζμό ηςκ γάμςκ ημο Ννίγθεπα Θμοδηβίθμο
θαη ηεξ Ννηγθήπηζζαξ Θενεζίαξ, ε μπμία έδςζε ημ όκμμά ηεξ ζηεκ πενημπή πμο
ζήμενα θηιμλεκεί ημ θεζηηβάι. Πμ πνώημ ζεμακηηθό event ημο θεζηηβάι είκαη ε
πανέιαζε ηςκ μπονανηώκ θαη ηςκ δοζμπμηώκ. Πεξ πανέιαζεξ εγείηαη ημ « ημ παηδί
ημο Ιμκάπμο», κηομέκμ με ηεκ παναδμζηαθή ζημιή ηεξ πόιεξ πάκς ζε έκα άιμγμ.
Αθμιμοζεί μ δήμανπμξ ηεξ πόιεξ πάκς ζε έκα δηαθμζμεμέκμ άνμα, ηα άνμαηα ηςκ
μπονανηώκ, μη μπάκηεξ θαζώξ θαη μη οπόιμηπμη ζομμεηέπμκηεξ. Πα 6,5 πηιηόμεηνα
ηεξ πανέιαζεξ ηεκ θαηαηάζζμοκ ζε μηα από ηηξ πημ μεγάιεξ πανειάζεηξ ζημκ θόζμμ.

Γημνηή Θενηζμμύ ζηε Γενμακία – Erntedankfest

Ε γημνηή ημο ζενηζμμύ είκαη από ηηξ πημ παιηέξ
γημνηέξ
πμο
οπάνπμοκ
ζηε
Γενμακία.
Γμθακίδεηαη ήδε από ημκ 3. αηώκα μ.. θαη
γημνηάδεηαη ηεκ πνώηε Ηονηαθή ημο Μθηώβνε.
Ιε ηε γημνηή αοηή μη άκζνςπμη εθθνάδμοκ ηεκ
εογκςμμζύκε ημοξ ζημ Θεό γηα ηε ζμδεηά ημοξ.
Οημιηζμέκα
θαιάζηα
γεμάηα
θανπμύξ
μεηαθένμκηαη ζηεκ Αγία Πνάπεδα. Οε άιιεξ
πενημπέξ ζηήκμκηαη γημνηηκά ηναπέδηα, πμνεύμοκ θαη θαίκε ηα ζθηάπηνα ηςκ
πςναθηώκ.

Ο Άγημξ Ιανηίκμξ θαη ηα θακανάθηα ζηε Γενμακία - Laternenfest
Οηηξ 11 Κμεμβνίμο γημνηάδεηαη ζηε Γενμακία μ
Άγημξ Ιανηίκμξ. Μ Ιανηίκμξ ήηακ νςμαίμξ
ζηναηηώηεξ ζηεκ οπενεζία ημο θαίζανα. Έκα
πμιύ θνύμ βνάδο με πηόκηα ζοκάκηεζε έκακ
δεηηάκμ, πμο θηκδύκεοε κα πεζάκεη από ημ θνύμ.
Πόηε μ Ιανηίκμξ έβγαιε ηεκ θάπα ημο, πήνε ημ
ζπαζί ημο θαη ηεκ έθμρε ζηα δύμ. Ννόζθενε ημ
έκα θμμμάηη ζημκ δεηηάκμ γηα κα δεζηαζεί. Πμ
ίδημ βνάδο είδε ζημκ ύπκμ ημο ημ νηζηό με ηε
μμνθή ημο δεηηάκμο, Ιεηά από αοηό, έθογε από
ημ ζηναηό, βαθηίζηεθε νηζηηακόξ θαη πήγε ζηε
Γαιιία. Έηζη ιμηπόκ, ζηηξ 11 Κμεμβνίμο ηα
παηδηά θαηαζθεοάδμοκ θακανάθηα γηα κα ιάβμοκ μένμξ ζηε βναδηκή πανέιαζε πμο
δημνγακώκεηαη ζε δηάθμνεξ πενημπέξ ράιιμκηαξ ηναγμύδηα γηα ημκ Άγημ Ιανηίκμ.
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Γνγάζηεθακ γηα ημ παναπάκς «project», ζηα πιαίζηα ηςκ μαζεμάηςκ ηςκ λέκςκ
γιςζζώκ (αγγιηθά, γαιιηθά, γενμακηθά) μη δαζθάιεξ λέκςκ γιςζζώκ θαη μη μαζεηέξ
ηεξ ΟΠ' ηάλεξ ημο 6μο Δηαπμιηηηζμηθμύ Δεμμηηθμύ Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ Θεζ/κίθεξ.
Ρπεύζοκεξ δαζθάιεξ Αγγιηθώκ: Ιαιηβίηζε Δςή & Οηζμακίδμο νοζάκζε
Ρπεύζοκε δαζθάια Γαιιηθώκ: Πόπε Νακαγηώηα
Ρπεύζοκεξ δαζθάιεξ Γενμακηθώκ: Ημοζίδμο Οηοιηακή & Πονηαθίδμο Ομθία
Δηεοζοκηήξ: Ναπαδόπμοιμξ Οηένγημξ
Γονςπασθό πνόγναμμα Δηα Βίμο Ιάζεζεξ - Comenius Assistantship (Θέζε Βμεζμύ
Comenius - βμεζόξ δαζθάιμο λέκεξ γιώζζαξ ζημ ζπμιείμ). Πμ ζπμιηθό έημξ 2010-11
ήηακ ζημ ζπμιείμ μαξ ε Γημύκηηζ Ιπόμαξ (Judith Bomas), από ηε Γενμακία.
Αγγιηθά δηδάπηεθακ ημ 2010-11: 44 μαζεηέξ ηεξ ΟΠ' ηάλεξ
Γαιιηθά δηδάπηεθακ ημ 2010-11: 13 μαζεηέξ ηεξ ΟΠ' ηάλεξ
Γενμακηθά δηδάπηεθακ ημ 2010-11: 31 μαζεηέξ ηεξ ΟΠ' ηάλεξ
Μη μαζεηέξ ημο ΟΠ1: Αζιακίδμο Γιέκε, Γαβνηειίδεξ Δεμήηνεξ, Γθμύνη Γιέκε,
Γιεοζενηάδμο Οομέια, Θεμδςνίδμο Ηςκ/κα, Ηαβαηδίδεξ Κίθμξ, Ημβηηίδεξ Γηώνγμξ,
Ημοζηδώκε Βαζηιηθή, Ηώηζμξ Ηςκ/κμξ, Ηςθίδμο Δέζπμηκα, Ιαμπεκηδίδμο Δήμεηνα,
Ιμκμπαοιίδμο Γογεκία, Ιπαιάζθα νοζμύια, Ιπηιίηζθη Φίιηπ, Ναπαδόπμοιμξ
Γηάκκεξ, Ναπαδμπμύιμο Ακαζηαζία, Νεηαιίδεξ Ζμνδάκεξ, Οίμμξ ανάιαμπμξ,
Πδηώνα Δήμεηνα, Πμπμύδε Ιανία, Πζαπκίδεξ Γηάκκεξ
Μη μαζεηέξ ημο ΟΠ2: Αγγειίδμο Καηαιία, Γαβνηειίδεξ Γνεγόνημξ, Γηακκίδεξ
Βαζίιεξ, Γθμύηζε Γηνήκε, Δαγθμπμύιμο Ομθία, Δεμεηνίμο Ιανία, Ηανέιια Μιομπία,
Ηαθθέξ Πειέμαπμξ, Ημοιεμάκεξ Ηςκ/κμξ, Ηονηαθίδμο Ιανία, Ιαζηνμμακώιεξ
Θεόδςνμξ, Ιμζπμπμύιμο Ζςάκκα, Ιμοναηίδεξ Γηώνγμξ, Καδιίδμο Μιομπία, Κέδμξ
Δεμήηνεξ, Ναπαδμπμύιμο Γογεκία, Οανμαδάθεξ Θεμδόζεξ, Ομιμμςκίδμο
Ακαζηαζία, Οομεςκίδεξ Γηάκκεξ, Οθεκηενίθμξ Οπύνμξ, Πμύζθαξ Γνεγόνεξ, Πζαθίνε
Ηςκ/κα, Πζενθεδίδμο Γογεκία, αναιαμπίδμο Ιανία
6μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό πμιείμ
Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ Θεζ/κίθεξ
Δαβάθε 18 – 563 34 Γι-Ημνδειηό
Σει-Φαλ: 2310761420
Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Website: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Δεμημονγία θαη γεκηθή επημέιεηα ημο εκηύπμο, μ δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο.
Σα θείμεκα επημειήζεθακ μη εθπαηδεοηηθμί ηωκ λέκωκ γιωζζώκ.
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