
Σσαβουώτ
 η Εορτή των Εβδομάδων

Ψηφιακή εκπαιδευτική δράση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος
 



Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή την γιορτή του 
Σσαβουώτ, που εορτάζεται στις 29 Μαΐου, παρουσιάζει την 
ψηφιακή εκπαιδευτική δράση:

Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα, πρωτότυπες φωτογραφίες, και 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και 
μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, αλλά και στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για 
γνωριμία με τις εβραϊκές γιορτές. Έχει ως στόχο να γνωρίσουμε την γιορτή του 
Σσαβουώτ, την Εορτή των Εβδομάδων, καθώς και τη σχέση της με την Πεντηκοστή 
και να εξοικειωθούμε με συμβολισμούς και έθιμα που έχουν χαθεί, αλλά και να 
αφομοιώσουμε τη σύνδεση της συγκεκριμένης γιορτής με την εποχή της συγκομιδής 
και του θερισμού. Επίσης, να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία με εορτασμούς άλλων 
θρησκειών σε σχέση με το ημερολόγιο, τα ήθη και τα έθιμα. Για το σκοπό αυτό 
επιλέχτηκαν αντικείμενα από την συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 

«Σσαβουώτ, η Εορτή των Εβδομάδων»  
Κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, 

αλλά και τις πρώτες του Γυμνασίου.

Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι να 
αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική 
τάξη όσο και από το σπίτι το ψηφιακό αποθετήριο του 
Μουσείου, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης. 

Στόχος: 



Το _ _ _ _ _ _ _ _  είναι η δεύτερη από τις τρεις μεγαλύτερες γιορτές (Το Πέσσαχ είναι η πρώτη και το 

Σουκώτ (η εορτή της Σκηνοπηγίας) η τρίτη) και πέφτει ακριβώς _ _ _ _ _ _ _  μέρες μετά το Πέσσαχ. 

Η Τορά, ο _ _ _ _ _ (Δέκα Εντολές), δόθηκε στο λαό του _ _ _ _ _ _   από το _ _ _ , στο Όρος _ _ _ _, 

περίπου 3.300 χρόνια πριν. Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, αποδεχόμαστε εκ νέου το _ _ _ _ του Θεού.

Η λέξη Σσαβουώτ σημαίνει «_ _ _ _ _ _ _ _ _ ». Σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των επτά εβδομάδων 

μεταξύ του Πέσσαχ και του Σσαβουώτ (περίοδος Ομέρ) κατά τη διάρκεια της οποίας ο λαός του 

Ισραήλ προετοιμάστηκε για την παράδοση της _ _ _ _. Το Σσαβουώτ σημαίνει επίσης «_ _ _ _ _ ». Με 

την παράδοση της Τορά, ο λαός του Ισραήλ αντάλλαξε όρκους με το Θεό να μην εγκαταλείψει ποτέ ο 

ένας τον άλλον. Στα παλιά χρόνια είχε και _ _ _ _ _ _ _ _ σημασία: καθόριζε την αρχή του θερισμού. 

(Σσαβουότ, Τορά, πενήντα, Νόμος, Θεό, Σινά, δώρο, γεωργική, Ισραήλ, εβδομάδες, όρκοι)

(Πηγή: Βασικές Αρχές του Ιουδαισμού, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδας, Αθήνα 1997)

Συμπληρώνω τα κενά και μαθαίνω για το Σσαβουώτ.

οι ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Αντιγράφω, με διαφορετικό χρώμα την καθεμία από τις Δέκα Εντολές και τις κάνω 
δίπτυχο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω χαρτόνι που θα το κόψω σε σχήμα όπως το 
παρακάτω για να μοιάζει με δύο πέτρινες πλάκες. 

1.  Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, που σε πήρα μακριά από την Αίγυπτο, τον τόπο της σκλαβιάς
     σου.  Δε θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί, εκτός από μένα.
2.  Δε θα φτιάξεις είδωλα.
3.  Δε θα προφέρεις για ασήμαντους λόγους τ' όνομα του Θεού σου.
4.  Να αφιερώσεις την ημέρα του Σαββάτου, στον Κύριο και Θεό σου.
5.  Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.
6.  Δε θα κάνεις απιστίες στον άντρα σου ή τη γυναίκα σου.
7.  Δε θα κλέψεις.
8.  Δε θα πεις ψέματα.
9.  Δε θα σκοτώσεις.
10.Δε θα επιθυμήσεις τίποτα απ' ό,τι ανήκει στο συνάνθρωπό σου: το σπίτι του, τη γυναίκα του, το
     παιδί του, το χωράφι του ή τα ζώα του.



Ζωγράφισε τον Μωυσή με τις Δέκα Εντολές

Εικονογραφημένη χειρόγραφη προκήρυξη του Δόγη της Βενετίας Φραντσέσκο Ερίτσο, μετά από αίτηση 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Κέρκυρας, για την προστασία των μελών της από βανδαλισμούς και άλλες 
αντισημιτικές πράξεις. Χρονολογείται από το 1642 έως και το 1724 από τη Συλλογή του Εβραϊκού 
Μουσείου της Ελλάδος. 



Άρτος για το Σσαβουώτ (Λος Σιέτε Σιέλος, Οι Επτά Ουρανοί)

Οι  των κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας  Σεφαραδίτισσες
και Κομοτηνής συνήθιζαν να ζυμώνουν και να ψήνουν 
συμβολικούς και εορταστικούς άρτους για το Σσαβουώτ. Τους 
ονόμαζαν στα λαντίνο (ισπανοεβραϊκά) Λος Σιέτε Σιέλος, Οι 
Επτά Ουρανοί. Τα διακοσμούσαν με αναπαραστάσεις του 
Όρους Σινά, το οποίο περιβάλλεται από επτά δαχτυλίδια ζύμης, 
και συμβόλιζαν τις επτά ουράνιες σφαίρες μέσω τον οποίων 
κατέβηκε ο  Θεός παραδίδοντας την Τορά (Πεντάτευχο) στον 
Μωυσή στο Όρος Σινά. Βλέπουμε, επίσης, τις Πλάκες τις 
Διαθήκης με τις Δέκα Εντολές, στα δεξιά το φίδι και στα 
αριστερά την σκάλα του Ιακώβ και την πηγή του Αβραάμ. Οι 
σπόροι σουσαμιού συμβολίζουν το μάννα που έτρωγαν στην 
έρημο. 

Σεφαραδίτισσες: Eβραίες γυναίκες που κατάγονται από την 
Ισπανία. Οι Eβραίοι που κατοικούσαν σε περιοχές της Ιβηρικής 

ου
Χερσονήσου εκδιώχτηκαν στα τέλη του 15  αιώνα. Πολλοί από 
αυτούς εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους σε διάφορα 
μέρη της   Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διατηρώντας τα 
πολιτισμικά τους γνωρίσματα (έθιμα, γλώσσα, ενδυμασία). Ο 
μεγαλύτερος αριθμός Σεφαραδιτών στον ελλαδικό χώρο 
εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη.      

βουνό                                                                             Το μάνα που έτρωγαν στην έρημο

Δέκα Εντολές                                                                 Επτά ουράνιες σφαίρες μέσω τον οποίων κατέβηκε ο Θεός

σκάλα                                                                             Όρος  Σινά 

φίδι                                                                                 Οι πλάκες του Μωυσή

επτά δαχτυλίδια                                                              Πλάκες της Διαθήκης  

σουσάμι �                                                                Προστατευτικό σύμβολο

Αντιστοιχίζω τα σύμβολα που διακοσμούν τον άρτο.



Υλικά

1 και 1/2 κιλό αλεύρι σκληρό
3 φακελάκια μαγιά μπύρας
1 αυγό
1 κουταλάκι αλάτι
1 κουταλάκι ζάχαρη
2 κουταλιές λάδι
3 ποτήρια νερό

Εκτέλεση

Βάζουμε το αλεύρι σε  μια λεκάνη, κάνουμε στη μέση μια γούρνα και ρίχνουμε μέσα την μαγιά και το 
αυγό, τη ζάχαρη, το αλάτι και το λάδι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά ρίχνοντας λίγο λίγο το νερό, να γίνει 
μια ζύμη. Αφήνουμε το ζυμάρι σκεπασμένο για μια ώρα, να φουσκώσει. Το χωρίζουμε σε τρία μέρη και 
δίνουμε διάφορα συμβολικά σχήματα: (μια σκάλα, ένα χέρι, τις Δέκα Εντολές).

Μπορούμε επίσης σε στρογγυλό μεγάλο ψωμί να σχηματίσουμε επάνω τις διάφορες παραστάσεις. 
Βάζουμε τα ψωμάκια σε λαδωμένο ταψί αραιά τα αφήνουμε για λίγο ακόμα να φουσκώσουν τα αλείφουμε 
με λίγο αυγό και τα πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Τα ψήνουμε για 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. 

Φτιάχνω και διακοσμώ τον δικό μου 

συμβολικό άρτο για το Σσαβουώτ.

Συγκρίνω με άλλους συμβολικούς και εορταστικούς άρτους όπως το πρόσφορο και 
Χριστόψωμο.

Χριστόψωμο και άρτοι από τη συλλογή 
άρτων της εικαστικού Αγγελικής Τσεβά  στο 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης 
«Αγγελική Χατζημιχάλη». 



Τι συνδέεται με τον αριθμό επτά; 

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις με ένα Ναι ή Όχι (Ν/Ο):

1. Οι μέρες τις εβδομάδας

2. Οι εντολές που πήρε ο Μωυσής

3. Τα χρώματα της ίριδας

4. Οι μέρες δημιουργίας του κόσμου

5. Οι πληγές που έστειλε ο Θεός στον Φαραώ

6. Οι λυχνίες της επτάφωτης λυχνίας (Μενορά)

7. Πλανήτες γνωστοί στην αρχαιότητα

8. Θαύματα του κόσμου

9. Γιορτή του Σαββάτου

10. Οι λυχνίες της οκτάφωτης ή εννεάφωτης λυχνίας (Χανουκιγιά)

(1.Ν, 2.Ο, 3.Ν, 4.Ν, 5.Ο, 6.Ν, 7.Ν, 8.Ν, 9.Ν, 10.Ο.) 

Ερευνώ και γράφω τους συμβολισμούς του αριθμού επτά.

Φίδι κολοβό.

Οχιά διμούτσουνη.  

Τον έζωσαν τα φίδια. 

Μαύρο φίδι που σε έφαγε. 

Τρέφει φίδι στον κόρφο του. 

Βρέθηκε στο λάκκο με τα φίδια.              

Ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα;

Ερευνώ για το σύμβολο του φιδιού στη μυθολογία, 
την Παλαιά Διαθήκη και τη λαϊκή παράδοση.

Γνωμικά για τα φίδια.



Αυτό το έργο συνδέεται με το βιβλίο της Γένεσης (3: 6). Σύμφωνα 
με τη βιβλική διήγηση, η Εύα δάγκωσε το ζουμερό μήλο που 
διάλεξε από το δέντρο της γνώσης – παρακούοντας την εντολή του 
Θεού. Ο Αδάμ σκέφτεται "Είναι σωστό;". Από το δέντρο, το φίδι 
τους παρακολουθεί. 

Πρώτα, βάφουμε τον κύλινδρο από χαρτόνι σε οποιοδήποτε λαμπερό χρώμα - τόσο έξω όσο και μέσα. 
Χρησιμοποιώντας μπογιές τέμπερας ακρυλικά ή νερομπογιές.  Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει.
Κόψτε το ρολό σε μια σπείρα με τη μορφή μιας αρκετά φαρδιάς ταινίας. Γι 'αυτό είναι βολικό να 
χρησιμοποιείτε ένα ψαλίδι χαρτοκοπτικής. Το πλάτος της λωρίδας εξαρτάται το πόσο μεγάλο θα είναι το 
φίδι,  όσο μακρύτερη είναι η ταινία από το ρολό τόσο μεγαλύτερο θα είναι το φίδι.  Για να το μεγαλώσετε 
περισσότερο, ενώστε μερικά ρολά.

Φτιάχνω το δικό μου φίδι από ανακυκλώσιμα υλικά. 

Για να διαχωρίσετε τα δακτυλίδια φιδιών και να τα 
στερεώσετε, βάλτε την σπείρα σε ένα μεγαλύτερο ρολό. 
Σχεδιάζουμε ένα μοτίβο σε κάθε δακτύλιο. Για παράδειγμα, 
βάζουμε βούλες ή ρίγες

Όταν τα σχέδια έχουν στεγνώσει, μπορούμε να το τυλίξουμε 
σαν κορδέλα

Lucas Cranach the Elder (1472 - 1553) 

Αδάμ και Εύα (1526). 
Museum Court auld Institute of Art Gallery, Λονδίνο. 



Βρείτε την άκρη της κορδέλας και βάψτε την κόκκινη. Αυτή 
είναι η γλώσσα.

Σε μικρή απόσταση από την γλώσσα θα κολλήσουμε τα μάτια. 
Για να γίνει ευκολότερο, κρατήστε την άκρη του φιδιού με 
λαβίδες.

Το φίδι μας είναι έτοιμο!



(Μωυσής, Πενήντα, Ισπανία, Σιτάρι, Καλοκαίρι, Σινά, Άρτος, Σσαβουώτ)

Οριζόντια

1. Ποιός έφερε τις 10 εντολές στον εβραικό 
λαό;

4. Απο που ήρθαν οι Σεφαραδίτες εβραίοι;

5. Γιατί ονομάζεται και γιορτή του 
θερισμού;

6. Ποια είναι η δεύτερη από τις τρείς 
μεγαλύτερες γιορτές της εβραϊκής 
θρησκείας

Κάθετα

2. Σε πόσες μέρες μετά το Πέσσαχ 
γιορτάζεται το Σσαβουότ;

3. Τι εποχή γιορτάζεται;

7. Σε ποιό Όρος παραδόθηκαν οι 
εντολές;

8. Ένα έθιμο για την γιορτή
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