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Ελληνικό Τμήμα

"Ύδωρ το ζων" [ Λευ.14, αρ 5, 19]:

Το νερό στην εβραϊκή θρησκεία.
Ο άνθρωπος, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του στη γη κατανόησε την σπουδαιότητα και σημασία που
είχε το νερό για τη ζωή, δημιουργώντας από την αρχαιότητα μύθους και παραδόσεις που σχετίζονταν με
αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στους φυσικούς υδάτινους πόρους όπως για
παράδειγμα στη θάλασσα. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, η δημιουργία του κόσμου φαίνεται να έχει ως
αφετηρία της το νερό μέσα απο το οποίο αναδύεται η ζωή. Στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου της Γενέσεως,
διαβάζουμε για παράδειγμα για την βιβλική ιστορία του Κατακλυσμού του Νώε.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη μέσα στην παρένθεση και διάβασε την
ιστορία της Κιβωτού του Νώε.
Οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τον _ _ _ την εποχή που ζούσε ο Νώε, άνδρας πιστός και _ _ _ _
_ _ _. Ο Θεός του μίλησε και του είπε πως μια μεγάλη _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ένας _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , θα
έπνιγε τα πάντα. Του έδωσε _ _ _ _ _ _ και οδηγίες να κατασκευάσει μια _ _ _ _ _ _. Μέσα σ' αυτήν ο
Νώε και η οικογένειά του καθώς κι ένα ζευγάρι απ' όλα τα _ _ _ θα γλίτωναν το θάνατο. Ο _ _ _
εμπιστεύτηκε το Θεό και τον _ _ _ _ _ _ _ _. Σαράντα μερόνυχτα _ _ _ _ _ _ με δύναμη. Η Kιβωτός της
σωτηρίας του Νώε ταξίδευε πάνω στα _ _ _ _. Κάποτε σταμάτησε. Τότε ο Νώε έστειλε ένα περιστέρι
να βρει γη μετά τον κατακλυσμό κι εκείνο επέστρεψε με ένα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ στο ράμφος του. Έτσι
ήρθε η _ _ _ _ _ _ για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο. Ένα ουράνιο τόξο στόλισε τον ουρανό. Ήταν η
υπόσχεση του Θεού για την αγάπη του.
(Kιβωτό, Νώε, Θεό, δίκαιος, καταστροφή, εντολή, ζώα, έβρεχε, κλαδί ελιάς, ελπίδα, κατακλυσμός,
υπόσχεση, νερά, περιστέρι, υπάκουσε )
Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο θρησκευτικών
του οργανισμού βιβλικές ιστορίες (Γ Δημοτικού).

Εικονογραφημένο μικρογραφικό χειρόγραφο, Η Κιβωτός του Νώε,
© Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits,
Français 20125, fol. 8v.
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Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Πως μπορούμε σήμερα να προστατεύσουμε την φύση και τον άνθρωπο; Τι μπορεί να
κάνει ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ώστε να συμβάλει στην προστασία και
διατήρηση των φυσικών και υδάτινων πόρων;

Μπορεί μια φυσική καταστροφή να μας υπενθυμίσει πόσο έχουμε ανάγκη ο ένας την
βοήθεια του άλλου; Γράψε μερικές σκέψεις σου.

Φτιάξε ή ζωγράφισε τη δική σου κιβωτό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξυλάκια,
χαρτόνια, ένα κουτί παπουτσιών ή ό,τι άλλο έχεις στο σπίτι και φυσικά την φαντασία
σου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για
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Στην εβραϊκή θρησκευτική και κοσμική τέχνη υπάρχουν πολλά αντικείμενα που
αναφέρονται, εικονογραφούν ή αναπαραστούν συμβολικά τις βιβλικές ιστορίες και
διηγήσεις που σχετίζονται με το νερό ή άλλους υδάτινους πόρους. Μπορείς να
αντιστοιχίσεις τα παρακάτω αντικείμενα με την ιστορία ή διήγησή τους;

1. Πορσελάνινο πιάτο για το Σέντερ του Πέσαχ (εβραϊκό Πάσχα). Φέρει διακόσμηση με το αστέρι του
Δαβίδ, άνθος λωτού και τις λέξεις πέσαχ, ματσά, μαρόρ στα εβραϊκά, 20ός αιώνας από τη Συλλογή
του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.
2. Η Αγκαδά του Πέσαχ (Διήγηση της Εξόδου) από τα Ιωάννινα, 1940. Συλλογή Εβραϊκού Μουσείου
της Ελλάδος.
3. Εικονογραφημένο χειρόγραφο, ο Ιωνάς και το κήτος, 13ος αιώνας, Βρετανική Βιβλιοθήκη.
4. Μεταλλικό τηγάνι για το Σέντερ του Πέσαχ. Σε αυτό τοποθετούνταν οι συμβολικές τροφές όπως
για παράδειγμα τα πικρά χόρτα που περιγράφονται στην διήγηση της Εξόδου από την Αίγυπτο,
Ζάκυνθος, 20ός αιώνας, από τη Συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για
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Ο ζωγράφος Πιερ Πωλ Ρούμπενς στο έργο του “Δευκαλίων και Πύρρα” που φιλοτεχνήθηκε το 1640,
απεικονίζει έναν άλλο πολύ γνωστό μύθο από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το μύθο, ο
Δίας αποφάσισε να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος που ήταν διεφθαρμένο με εξαίρεση τον δίκαιο
βασιλιά Δευκαλίωνα που βασίλευε στη Θεσσαλία και τη γυναίκα του. Ο Δευκαλίων μετά από
προτροπή του πατέρα του κατασκεύασε ένα πλοίο και αφού συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια,
επιβιβάστηκε σε αυτό μαζί με την Πύρρα. Μπορείς να κάνεις μια μικρή έρευνα, να εντοπίσεις τον μύθο
του Δευκαλίωνα και να βρεις ομοιότητες και διαφορές με την βιβλική ιστορία του Κατακλυσμού του
Νώε; Τι παρατηρείς και στις δύο ιστορίες;

