Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή την
γιορτή του Χανουκά που γιορτάζεται φέτος
από τις 10 έως 18 Δεκεμβρίου, παρουσιάζει την
ψηφιακή εκπαιδευτική δράση:

Χανουκά - Γιορτή των Φώτων

Χανουκά - Γιορτή των Φώτων

Κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά και
τις πρώτες του γυμνασίου.
Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα, πρωτότυπες
φωτογραφίες αντικειμένων από τη συλλογή του ΕΜΕ και
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να
αξιοποιηθεί και μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, καθώς και στο
πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για γνωριμία με τη γιορτή. Έχει ως
στόχο να γνωρίσουμε την εβραϊκή γιορτή του Χανουκά και να
εξοικειωθούμε με τους συμβολισμούς και τα έθιμα του.

Στόχος
Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι:
- Να προσφέρει πληροφορίες για τη γιορτή του Χανουκά.
-να προβάλει τη σημασία μιας ιστορικής εβραϊκής γιορτής που
αναδεικνύει το θρίαμβο της πίστης και της δύναμης του ανθρώπου
και το θαύμα των φώτων.
- να εξοικειώσει τους μαθητές με το εβραϊκό ημερολόγιο, τα εβραϊκά
ήθη και έθιμα και κατ' επέκταση με την εβραϊκή θρησκεία και
πολιτισμό.
- να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ελλάδας
εστιάζοντας στην ρωμανιώτικη και σεφαραδίτικη εβραϊκή παράδοση
και να ενθαρρύνει τη θρησκευτική ανεκτικότητα.

Χανουκά - Γιορτή των Φώτων
Η γιορτή του Χανουκά (Εγκαινιασμός), η οποία είναι επίσης γνωστή ως «Γιορτή των Φώτων»,
ξεκινά την 25η μέρα του εβραϊκού μήνα Κισλέβ (τέλη Νοεμβρίου-τέλη Δεκεμβρίου) και διαρκεί
οκτώ ημέρες. Γιορτάζεται σε ανάμνηση της επιτυχημένης εξέγερσης των Μακκαβαίων εναντίον
του βασιλιά Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς (165 π.Χ.), του εξαγνισμού του Ναού και της
αποκατάστασης της μονοθεϊστικής θρησκείας. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης έλαβε χώρα στον
Ναό το ακόλουθο θαύμα. Το λάδι της Μενορά (επτάφωτη λυχνία) του Ναού, αν και αρκούσε για
μία μόνο ημέρα, κράτησε για οκτώ, δίνοντας έτσι χρόνο στους Εβραίους να βρουν το
καθαγιασμένο λάδι που απαιτείται για το άναμμά της. Κατά τη διάρκεια της γιορτής του Χανουκά,
οι πιστοί ανάβουν μια οκτάφωτη λυχνία, τη Χανουκία σε ανάμνηση του θαύματος και
ανταλλάσσουν δώρα και γλυκίσματα. Η αναμμένη Χανουκία τοποθετείται μπροστά από
παράθυρο ή μπαλκονόπορτα ώστε να μεταδίδει και στους περαστικούς το μήνυμα του φωτός.

Αντιστοίχισε τις δύο στήλες:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ναός Σολομώντα
Παιχνίδι Χανουκά
Μενορά
Γλυκό Χανουκά
Θαύμα Χανουκά
Χανουκία
Χανουκά
Μακκαβαίοι

1. Οκτάφωτη λυχνία
2. Εξέγερση
3. Σβούρα(Σεβιβόν)
4. Επτάφωτη λυχνία
5. Ιερουσαλήμ
6. Λουκουμάδες
7. Λάδι
8. Γιορτή των Φώτων

Απαντήσεις
(1,5 2,3 3,4 4,6 5,7 6,1 7,8 8,2)

Ο Ναός του Σολομώντα
https://www.bible.com/el/bible/173/1KI.5.TGV

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-psiﬁaki-efarmogi/
https://athjcom.gr/thriskeia/%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC/

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ακούσετε τραγούδια για το Χανουκά.
https://www.youtube.com/watch?v=OBeAKt4FJvo

Χανουκά, Θεσσαλονίκη, έκδοση του 1938, Συλλογή ΕΜΕ.

Απόσπασμα προφορικής μαρτυρίας της Ρόζα Μπενβενίστε από τη Θεσσαλονίκη:
«Το Χανουκά φέρνει στις μνήμες όλων μας χαρούμενες οικογενειακές συγκεντρώσεις
γύρω από την αναμμένη Χανουκιά, παιδικά τραγούδια και παιχνίδια με τη σβούρα
(σεβιβόν), αλλά και την γλυκιά γεύση των σπιτικών ζεστών λουκουμάδων (σουφγκανιότ).
Το άναμμα των κεριών του Χανουκά μάς επιστρέφει στις ρίζες μας, φωτίζει τις ψυχές μας
και διώχνει το σκοτάδι από την καθημερινή μας ζωή».

Κατάγραψε αναμνήσεις και έθιμα των γιαγιάδων και των παππούδων που να συνδέονται με αντίστοιχους
εορτασμούς π.χ. γιορτή Χριστουγέννων και των Φώτων. Εντόπισε κοινά στοιχεία, αλλά και διαφορές.

Η επτάφωτη λυχνία (Μενορά)
Η επτάφωτη λυχνία (Μενορά) είναι ένα φωτιστικό σκεύος με εφτά λυχνάρια. Αρχικά, φώτιζε τα Άγια των
Αγίων στη Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο, όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο με τον Μωυσή
και στη συνέχεια στον Ναό του Σολομώντα στη Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για λυχνία η οποία αποτελείται
από ένα κεντρικό στέλεχος από το οποίο φύονται επτά σχηματοποιημένοι κλάδοι. Ο συμβολισμός του
αριθμού επτά δεν είναι τυχαίος, καθώς αντιστοιχεί στις επτά ημέρες της εβδομάδας που αποτελούνται
από τις έξι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου και την έβδομη ημέρα ανάπαυσης, δηλαδή το Σσαμπάτ Σάββατο (Ημέρα αργίας). Η Μενορά (επτάφωτη λυχνία) αποτελεί έως και σήμερα ένα σύμβολο
πρωταρχικής σημασίας για την εβραϊκή θρησκευτική ζωή.
Με τι άλλο μπορείς να συνδέσεις το νούμερο επτά;

Χυτή μπρούτζινη Χανουκία, οκτάφωτη λυχνία, από τη Συναγωγή της
Πάτρας, 19ος –αρχές 20ού αιώνα (Συλλογή ΕΜΕ)

Χανουκία (Μενορά του Χανουκά)
Η Μενορά του Χανουκά (Χανουκία) αποτελείται από οκτώ κεράκια και ένα βοηθητικό ένατο που λέγεται
Σσαμάσς. Ανάβεται προοδευτικά για οκτώ ημέρες (κάθε μέρα προσθέτουμε και ένα κεράκι παραπάνω)
στην γιορτή του Χανουκά που πέφτει χρονικά κοντά στα Χριστούγεννα. Το άναμμα των κεριών της
Χανουκία συμβολίζει το θαύμα που συνέβη στον Ναό όταν ένα κανατάκι λαδιού έφτασε για να κρατήσει
αναμμένη την Χανουκία για οκτώ συνεχόμενες ημέρες.

Παρατήρησε και βρες τις διαφορές της Μενορά από την Χανουκία;

Εφτάφωτη Μενορά, (Συλλογή ΕΜΕ)

Μπρούτζινη Χανουκία (Συλλογή ΕΜΕ)

Μπρούτζινη Χανουκία από τη Συναγωγή
της Βέροιας, 1933 (Συλλογή ΕΜΕ)

Εικονογραφημένο χειρόγραφο όπου απεικονίζεται ο Αρχιερέας να ρίχνει
λάδι στο πρώτο λύχνο της επτάφωτης λυχνίας (Μενορά) του Χανουκά
(Χανουκία), ύστερος 15ος αιώνας, Ιταλία, χειρόγραφο Rothschild αρ. 24,
Μουσείο του Ισραήλ, Ιερουσαλήμ.

Κατασκευή Χανουκίας
Το Χανουκά γιορτάζεται φέτος από τις 10 Δεκεμβρίου. Φτιάξτε αυτή την διασκεδαστική κατασκευή από χαρτί,
καθαριστικά πίπας ή καλαμάκια και δημητριακά ή όσπρια. Ένας ευχάριστος τρόπος για να γιορτάσουμε και να
μάθουμε.

Για να φτιάξετε την Χανουκία
θα χρειαστείτε:
1 φύλλο ανοιχτού μπλε χαρτιού
Σχέδιο Χανουκίας
Κίτρινο και πορτοκαλί χαρτί
1 καλαμάκι
Στυλό
Ψαλίδια
Κόλλα
Όσπρια ή δημητριακά

Ξεκινήστε τοποθετώντας το σχέδιο της Χανουκίας πάνω στο μπλε χαρτί. Χρησιμοποιήστε ένα στυλό για να ξεπατικώσετε,
πιέζοντας σταθερά για να αφήσετε τις γραμμές του σχεδίου στο μπλε χαρτί. Δεν χρειάζεται να ξεπατικώσετε τα κεριά ή τις
φλόγες.

Βάλτε κόλλα στο σχέδιο που έχει δημιουργηθεί
πάνω στο μπλε χαρτί και αρχίστε να κολλάτε τα
δημητριακά ή τα όσπρια.

Κόψτε το καλαμάκι σε 9 ίσα κομμάτια (περίπου 1,5
εκ. το καθένα).

Κολλήστε τα καλαμάκια ως κεριά.

Κόψτε το χαρτί σε τετράγωνα. Τα κίτρινα τετράγωνα πρέπει να είναι
περίπου 2 εκατοστά και τα πορτοκαλί τετράγωνα περίπου 1 1/2
εκατοστά. Τοποθετήστε το μεγαλύτερο κίτρινο τετράγωνο πάνω από
το μικρότερο πορτοκαλί τετράγωνο.

Τοποθετήστε την άκρη ενός στυλό στο κέντρο των δύο τετραγώνων.

Περιστρέψτε το χαρτί γύρω από το στυλό. Αφαιρέστε το χαρτί από το
στυλό και κολλήστε τις «φλόγες» σας στις κορυφές των κεριών.

Καλό Χανουκά!

Ζωγράφισε την δικιά σου

Χανουκία
και
σβούρα (Σεβιβόν)
για να διακοσμήσεις το δωμάτιο σου

Σβούρα (Σεβιβόν)
Είναι έθιμο τα παιδιά να παίζουν με την σβούρα Σεβιβόν. Τα εβραϊκά γράμματα που απεικονίζονται στις
τέσσερις πλευρέs είναι τα: Νουν, Γκίμελ, Εϊ και Σσιν, από τα αρχικά των λέξεων της φράσης "Νες Γκαντόλ Αγιά
Σσάμ" που σημαίνει "Μεγάλο Θαύμα Συνέβη Εκεί".

Οι κανόνες του παιχνιδιού
Μοιράζουμε στα παιδιά που θα παίξουν, εξίσου διάφορα γλυκά, σοκολατένια νομίσματα, καρύδια, κ.ά.
και το κάθε παιδί προσφέρει από την δική του μερίδα την ίδια ποσότητα η οποία τοποθετείται σε ένα
μεγάλο βαθύ πιάτο στη μέση και το παιχνίδι αρχίζει!
Το κάθε παιδί καλείται να στρίψει την σβούρα του. Όταν η σβούρα σταματήσει στο γράμμα «Νουν» το
παιδί ούτε κερδίζει ούτε χάνει τίποτε. Όταν σταματήσει στο γράμμα «Γκίμελ», το παιδί έχει κερδίσει και
μπορεί να πάρει ό,τι βρίσκεται μέσα στο πιάτο. Όταν η σβούρα σταματήσει στο γράμμα «Εϊ», το παιδί
κερδίζει τα μισά απ' όσα βρίσκονται στο πιάτο, ενώ όταν σταματήσει στο ‹Σσιν›, τότε δυστυχώς έχει χάσει
και είτε πρέπει να προσθέσει ένα γλυκό από το δικό του πιάτο για να μπορέσει να συνεχίσει, είτε βγαίνει
εντελώς από το παιχνίδι, εάν δεν έχει κάτι να προσθέσει στο κεντρικό πιάτο.

Γκίμελ

Νούν

Σσίν

Εϊ

Φτιάξε την σβούρα σου: Ζωγράφισε, κόψε, κόλλησε και το παιχνίδι ξεκινάει.

Χανουκά

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σε ποιά χριστιανική γιορτή κοντά γιορτάζεται η γιορτή του Xανουκά;
2. Ποιά γλυκά είναι το έθιμο να φτιάχνουμε για την γιορτή;
5. Πώς λεγόταν το κηροπήγιο που αναβόταν στον Ναό;
7. Πώς λέγεται ο βοηθός στο άναμμα των κεριών του Χανουκά;
10. Σε τι αναφέρεται το θαύμα της γιορτής;
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
3. Ποιο παιχνίδι συνδέεται με την γιορτή και στριφογυρίζει;
4. Πόσες μέρες γιορτάζεται η γιορτή του Χανουκά;
6. Πού βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντα;
8. Πού βρέθηκε το κανατάκι λαδιού;
9. Λέγεται η γιορτή των Φώτων.
11. Πώς λέγεται το κηροπήγιο που χρησιμοποιείται για
την γιορτή του Χανουκά;
12. Πόσα κεριά έχει η Μενορά;
Απαντήσεις:
1.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2. ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ, 3.ΣΒΟΥΡΑ, 4.ΟΚΤΩ, 5. ΜΕΝΟΡΑ, 6. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 7. ΣΑΜΑΣ, 8. ΝΑΟΣ, 9. ΧΑΝΟΥΚΑ, 10. ΛΑΔΙ, 11.
ΧΑΝΟΥΚΙΑ, 12. ΕΠΤΑ

Βοήθησε τα κεριά να βρούνε το δρόμο τους για την Χανουκία

Είναι έθιμο να φτιάχνουμε λουκουμάδες κατά την διάρκεια της γιορτής
του Χανουκά σε ανάμνηση του θαύματος του λαδιού.

Λουκουμάδες από ρύζι

Υλικά
1 ποτηράκι ρύζι γλασέ
1 φακελάκι μαγιά
αλεύρι όσο πάρει
μέλι και κανέλα
λάδι για τηγάνισμα

Βράζουμε το ρύζι για να γίνει λαπάς. Αφού κρυώσει λίγο, προσθέτουμε τη
μαγιά, το αλεύρι και την κανέλα. Το ανακατεύουμε να γίνει ένας χυλός και το
αφήνουμε ¾ της ώρας για να φουσκώσει. Σε μια κατσαρολίτσα ζεσταίνουμε
το λάδι, παίρνουμε μία μία κουταλιά από το χυλό και τη ρίχνουμε στο καυτό
λάδι. Τηγανίζουμε τους λουκουμάδες μέχρι να ροδίσουν, τους βάζουμε σε
πιατέλα, τους περιχύνουμε με το μέλι και πασπαλίζουμε με κανέλα.
Τρώγονται ζεστοί.
Συνταγές του Χανουκά από την έκδοση της Εβραϊκής Κοινότητας Βόλου «Εβραϊκές Γιορτές
και Παραδόσεις», Βόλος, 1993.

Καλή επιτυχία!

