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Culture Pages

Activity pages for: 

	 	 	 •	 	28η	Οκτωβρίου	

	 	 	 •	 	Χριστούγεννα

	 	 	 •	 	Πρωτοχρονιά	

	 	 	 •	 	Φώτα	

	 	 	 •	 	25η	Μαρτίου

	 	 	 •	 	Πάσχα
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Φώτα Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα 

 1. Read./Διάβασε.

Τα Θεοφάνεια 

Κάθε χρόνο, την ημέρα των Θεοφανείων/Φώτων, γιορτάζεται ο Αγιασμός των υδάτων 
(νερών) στο λιμάνι του Πειραιά, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας. Πάρα 
πολύς κόσμος πηγαίνει να δει τον Αγιασμό απ’ όλη την Ελλάδα.

Οι ιερείς αφήνουν ελεύθερο ένα περιστέρι, το οποίο συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα 
που εμφανίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό με τη μορφή περιστεριού. Μετά, ρίχνουν 
τον σταυρό στη θάλασσα και πιστοί κολυμπάνε για να τον πιάσουν. Αυτός που 
τον πιάνει πρώτος θα είναι ευλογημένος εκείνη τη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό να 
μπορέσει να πιάσει κάποιος τον σταυρό.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται στο λιμάνι με σημαίες και με τη στρατιωτική 
ορχήστρα για να τιμήσουν τον σταυρό. Όλα τα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι 
χτυπάνε χαρούμενα τις σειρήνες τους.

Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, που δεν υπάρχει θάλασσα, ρίχνουν τον σταυρό σε 
λίμνες και ποτάμια. Νέοι βουτάνε μέσα στα κρύα νερά για να τον πιάσουν και να 
πάρουν την ευλογία. Για όλους τους Έλληνες αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική.

 2. Answer with Τrue or False./Απάντησε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
Σ Λ

 1.  Στον Πειραιά βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας. ü
 2.  Όταν πέφτει ο σταυρός στο νερό, πιστοί βουτάνε για να τον πιάσουν.
 3.  Στην Ελλάδα ρίχνουν τον σταυρό μόνο στην θάλασσα.
 4.  Το περιστέρι συμβολίζει την Παναγία.
 5.  Στο λιμάνι τα πλοία συμμετέχουν στη γιορτή.
 6.  Τα νερά στην Ελλάδα είναι πάντα ζεστά όλες τις εποχές.
 7. Όποιος πιάνει τον σταυρό, έχει την ευλογία του Θεού.

 1. Circle the correct word./Κύκλωσε τη σωστή λέξη.

 1.  Παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων.

  α) η καρυδόπιτα β) ο μπακλαβάς γ) το μελομακάρονο

 2. Συμβολίζει τη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός.

  α) ο Επιτάφιος β) η φάτνη γ) η βασιλόπιτα

 3. Η βασιλόπιτα έχει μέσα ένα...

  α) δωράκι β) φλουρί γ) καρύδι

 4. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό σαν ...

  α) περιστέρι β) ήλιος γ) άγγελος

 5. Στις 6 Ιανουαρίου γιορτάζουμε ...

  α) την Πρωτοχρονιά β) την Καθαρά Δευτέρα γ) τα Θεοφάνεια

 6. Όταν τα παιδιά λένε τα κάλαντα, κρατάνε ένα ...

  α) τρίγωνο β) στεφάνι γ) κερί

 7. Στα Φώτα οι πιστοί βουτάνε στη θάλασσα για να πιάσουν ...

  α) το φλουρί β) τον σταυρό γ) το περιστέρι
Glossary/Νέο Λεξιλόγιο
• ο ιερέας = priest • ευλογημένος, -η, -ο = blessed • η σειρήνα = siren

• συμβολίζω = I symbolize • η ευλογία = blessing • βουτάω = I dive

• πιστός, -ή, -ό = faithful • η ορχήστρα = orchestra • η περιοχή = area

Let’s check what you know about the Christmas holidays. 
How much do you remember? Work with a partner. 




