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Τισσρ�: Το παιχν�δι αρχ�ζει! Φανταστικ� εορταστικ� φαγητ�! ΚΕΡ�ΙΣΤΕ μεγ�λα δ�ρα!

Ο�ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ#Ν ΚΑΙ �ΙΑΣΚΕ�ΑΣΗΣΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!
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ΡΟΣΣ ΑΣΣΑΝΑ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ ΣΟΥΚΟΤ ΣΙΜΧΑΤ ΤΟΡΑ
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8/10/2008 
'ναμμα Κερι�ν 18:36/18:02

9/10/2008 
Τ(λος 19:31/18:56

13/10/2008 
'ναμμα Κερι�ν 18:28/17:55
14/10/2008 
'ναμμα Κερι�ν - Μετ� τις
19:24/18:50
15/10/2008
Τ(λος 19:23/18:48
17/10/2008 
'ναμμα Κερι�ν 18:23/17:50
18/10/2008 Τ(λος 19:19/18:45

20/10/2008 'ναμμα Κερι�ν
18:19/17:47

21/10/2008 
'ναμμα Κερι�ν Μετ� τις
19:15/18:41

22/10/2008 
Τ(λος 19:14/18:40

Περιεχόμενα

www.chabad.gr/challenge
��ΡΑ: 
8. Ροσς Ασσαν�
Κατακτ
στε τον κόσμο!

10. Γιομ Κιπούρ
Συγγν�μη!

12. Σουκότ 
Συνδ�στε 4!

16. Σιμχ�τ Τορ�
Η επαν�σταση του χορού!

ΚΑΙ ΑΛΛΑ:
4. Εξωπραγματικό
�λα για το Χακ�λ

14. Ψ�χνω
Μπορε&ς να βρεις τις κρυμμ�νες
εικόνες;

18. Παιδι� στην κουζ�να!
Ετοιμ�σου για καραμελωμ�να 
μ
λα!

20. @ρωες Εβρα�οι
Ρ�ισς Λακ&σς

24. Ψυχαγωγ�α
Ποιος ε&ναι ποιος - Ουσσπιζ&ν;

28. Ζουμ! 
Φανταστικ� εορταστικ� φαγητ�

Παιδι�!
Ο μ
νας Τισσρ& �φτασε! Γιορτ�στε και φ�τος και μπε&τε στην κλ
ρωση για
να κερδ&σετε το επαναστατικό APPLE I POD TOUCH!!

Ροσς Ασσαν�, Γιομ Κιπούρ, Σουκότ, Σιμχ�τ Τορ�.....φιου! Ο εβραϊκός μ
νας
Τισσρ& ε&ναι γεμ�τος συναρπαστικ�ς γιορτ�ς – και αυτό μας δ&νει την
ευκαιρ&α να «μαζ�ψουμε» όσες πιο πολλ�ς Μιτσβότ μπορούμε!

Το Ροσς Ασσαν� ε&ναι το εβραϊκό Ν�ο 9τος και με τις καλ�ς πρ�ξεις
πα&ρνουμε τη δύναμη να κ�νουμε τον υπόλοιπο χρόνο γλυκό κι ευτυχισμ�νο!

Ας π�με όλοι στη συναγωγ
 να ακούσουμε το Σσοφ�ρ, ας φ�με στη Σουκ� και
ας χορ�ψουμε με την Τορ� και μετ� μπε&τε στην κλ
ρωση για να κερδ&σετε
φανταστικ� δ�ρα!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ Αθ�να/Λ�ρνακα

Σελ. 10

Σελ. 21

Σελ. 26

29/9/2008
'ναμμα Κερι�ν 18:49/18:14
30/9/2008
'ναμμα Κερι�ν - Μετ� τις
19:45/19:08          
1/10/2008
Τ(λος 19:45/19:07

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Ραββίνος Μέντελ Χέντελ,                                                Ραββίνος Ζεέβ Ράσκιν, 
Αθήνα                                                                                             Λάρνακα
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3Νικητές

3

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ροσς Ασσαν�
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 Σεπτεμβρ�ου – 1 Οκτωβρ�ου 2008ΣΤΟΙΧΕΙΑ: �ναψε τα κερι� (αν ε�σαι κορ�τσι) 

�κουσε το Σσοφ�ρ
Φ�ε το εορταστικό γεύμα

Βούτηξε τα μ,λα στο μ/λι
Τασσλ�χ

Βάλε τα δυνατά σου! 

Μετά από κάθε γιορτή

συνδέσου online και πες μας

τα κατορθώματά σου!

ΑΚΙΝ5ΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ!ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ5Ι ΑΡΧΙΖΕΙ!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γιομ Κιπούρ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ: 8 Οκτωβρ�ου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ζ,τησε συγγν=μη Καπαρότ
Φ�ε το εορταστικό γεύμα
�ναψε τα κερι� (αν ε�σαι κορ�τσι)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ: 9 Οκτωβρ�ου 2008.
Ν,στεψε (όσο μπορε�ς) Μην φορ/σεις

δερμ�τινα παπούτσια

Π,γαινε στη συναγωγ,

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Σουκότ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-20 Οκτωβρ�ου 2008

�ναψε τα κερι� (αν ε�σαι κορ�τσι)

Φ�ε στη Σουκ�

Κούνησε το Λουλ�β και

το Ετρόγκ Χόρεψε

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Αποστολ,: Σιμχ�τ Τορ�

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-22 Οκτωβρ�ου 2008.

�ναψε τα κερι� (αν ε�σαι

κορ�τσι)

Νι=σε χαρ� με την Τορ�

Αν/βα στο β,μα της Τορ�
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A joint project of Tzivos Hashem and  Merkos L’Inyonei Chinuch
Made possible by a grant from: The Rohr Family Foundation
Editor-in-Chief: Ella Wilhelm Contributing Editors: Nechamie Goldberg,  Levi Avtzon, Yisrolik Baumgarten, David Taub, Avi Webb 
Art Director: Gershon Eichorn Design: SpotlightDesign.com Contributing Illustrators:  Comic: Paul Fricke, Jewish Heroes: Yanky
Gitlin

This magazine contains G-d’s name, please treat with respect.

5AΡΟ: Αpple iPOD 
Touch

Σελ.
9

Σελ.
10

Σελ.
13

Σελ.
17

5AΡΟ:
Κηροπ,γιο

από καθαρό
ασ,μι

5AΡΟ: Αι=ρα αυ-
τοστηριζόμενη

5AΡΟ:
Σύστημα
Καραόκε
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Ο Βασιλι�ς ζητ� την
Παρουσ�α σας.....
Χρόνια πριν, ολόκληρος ο εβραϊκός λαός θα συγκεντρωνόταν
στον Ιερό Ναό της Ιερουσαλ
μ για �να πολύ σπουδα&ο
γεγονός, το Χακ�λ. Μπορούσε κανε&ς να ζ
σει αυτ
 τη
μοναδικ
 εμπειρ&α κ�θε 7 χρόνια, στη γιορτ
 του Σουκότ. 
Η προφορ� 
 η προ�λευση δεν ε&χε καμ&α σημασ&α. ?μασταν
�νας περ
φανος και ενωμ�νος λαός, �να παρ�δειγμα προς
μ&μηση. Ακόμα και σ
μερα, όπου και αν βρισκόμαστε,
μπορούμε να ε&μαστε υπερ
φανοι για τους μεγ�λους ηγ�τες
μας και τα απ&στευτα επιτεύγματ� μας.

�ι�βασε κ�ποια διασκεδαστικ� γεγονότα για
μεγ�λες συγκεντρ�σεις, μεγ�λες ιδ(ες και (ναν
πραγματικ� μεγ�λο λαό!

9λα με την οικογ�νεια 
 τους φ&λους σου στη συναγωγ
 το
φετινό Τισσρ& και προετοιμ�σου για τη μεγαλύτερη
συγκ�ντρωση που περιμ�νουμε – στην Ιερουσαλ
μ.

Εξωπρ
αγματι

κ
Εξωπρ

αγματι
κό

Εξωπρ
αγματι

κ
Εξωπρ

αγματι
κό Λαός των Νόμπελ

Ο λαός μας αν και αποτελε& μόνο το
0,19% του συνολικού πληθυσμού της
γης, �χει κ�νει πολλ�! Μ�χρι σ
μερα,
περισσότεροι από 155 Εβρα&οι �χουν
λ�βει κατ� καιρούς το βραβε�ο Νόμπελ
για την προσφορ� τους στις
επιστ
μες, την ιατρικ
 και τη
λογοτεχν&α. Αυτό ε&ναι περ�που
11590% περισσότερο από το
αναμενόμενο σε σχ�ση με τον
πληθυσμό μας!
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Μακ�ρι να το ε�χες δει! 
Το πιο μεγ�λο δι�βασμα της Τορ� που �γινε ποτ�, 
ταν

στη συγκ�ντρωση Χακ�λ στο Ναό. Κ�θε 7 χρόνια
εκατομμύρια �νθρωποι 
ταν παρόντες – από

μικρ� παιδ�κια μ�χρι πολύ πολύ
γ�ροντες. Ο βασιλι�ς δι�βαζε δυνατ�

την Τορ� και υπενθύμιζε με
υπερηφ�νεια στο συγκεντρωμ�νο
πλ
θος να τη μελετ� και να φυλ�
στην καρδι� του τις λ�ξεις της. 

Σπ�τι μου, σπιτ�κι μου
Από τότε που ενωθ
καμε ως λαός, επιθυμούμε
την επιστροφ
 μας στο Ισρα
λ, τη γη που ο Θ-ός
υποσχ�θηκε στον Αβρα�μ – τον πρ�το Εβρα&ο.
Με το π�ρασμα των χρόνων, ολόκληρες
κοινότητες από όλο τον κόσμο μετακιν
θηκαν
προς τα εκε&. Μια τ�τοια αξιοσημε&ωτη
περ&πτωση 
ταν το 1950 όπου 130.000 Εβρα&οι
του Ιρ�κ καλωσορ&στηκαν στη γη της Επαγγελ&ας. 

�γιο Σσισς Κεμπ�π!
Ο σοφός των αρχα&ων χρόνων Ρ�μπι Σσιμόν Μπαρ
Γιοχ�ι, ζ
τησε να τον θυμούνται με χαρ� μετ� το

θ�νατό του, �τσι κ�θε χρόνο την ημ�ρα της
αποβ&ωσ
ς του (Λαγκ Μπαόμερ), περισσότεροι
από 250.000 �νθρωποι συγκεντρ�νονται
στον τόπο αν�παυσ
ς του, στο �ρος

Μερόν του Ισρα
λ για να
προσευχηθούν, να χορ�ψουν και να

ψ
σουν σσις κεμπ�π! Χιλι�δες
φωτι�ς λαμπυρ&ζουν το βουνό για τρεις

ολόκληρες μ�ρες καθ�ς Εβρα&οι
ανεξαρτ
του ηλικ&ας γιορτ�ζουν την ενότητ� τους.

Γραφι�δες
Σε μια προσπ�θεια να ενωθούν τα Εβραιόπουλα από όλα τον κόσμο, στα
πλα&σια του προγρ�μματος «Η Τορ� των παιδι�ν» στο Ισρα
λ, δεν �χει
γραφτε& ούτε �νας, ούτε δύο.... αλλ� π�ντε κύλινδροι της Τορ�,
αποκλειστικ� με χορηγ&ες παιδι�ν από όλο τον κόσμο. Μόνο με �να

δολλ�ριο, αγόρια και κορ&τσια μπορούν να
αγορ�σουν το δικό τους γρ�μμα

στην Τορ�. Περ&που 1.828.830
παιδι� �χουν προσθ�σει
γρ�μματα μ�χρι
σ
μερα!

Τιτ�νια
ελεημοσύνη

Το 1912, οι Ναθ�ν και Ισιντόρ Στρ�ους, οι
εκατομμυριούχοι ιδιοκτ
τες του πολυκαταστ
ματος

Macy’s, επισκ�φθηκαν το Ισρα
λ. Ε&χαν κλε&σει θ�σεις να
γυρ&σουν στη Ν�α Υόρκη με τον Τιτανικό αλλ� ο Ναθ�ν αγ�πησε το
Ισρα
λ και �μεινε εκε&. �ταν �κουσε πως ο Τιτανικός βυθ&στηκε με
τραγικό τρόπο, 
ταν τόσο ευγν�μων που γλύτωσε �στε δ�ρισε τα

δύο-τρ&τα της περιουσ&ας του στη χ�ρα! Η πόλη «Νετανι�» �χει
ονομαστε& �τσι προς τιμ
ν του. 
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ! �ρθε π�λι το Ροσς Ασσαν� που για

μ�να σημα�νει κανονικ�, κυνηγητό στην αυλ" της συναγωγ"ς με

τα οχτ�χρονα. Τελευτα�α όμως σκ�φτηκα – αν το Ροσς Ασσαν�

ε�ναι τα γεν�θλια του κόσμου, τότε η λειτουργ�α του Ροσς

Ασσαν� ε�ναι σαν �να φοβερό, κορυφα�ο και ολο"μερο π�ρτι

γενεθλ�ων – σωστ�; Κ�λεσα λοιπόν �ναν ειδικό στο σχεδιασμό

π�ρτι να με βοηθ"σει να β�λω σε τ�ξη αυτό που θα ονομ�σω

Η επιλογ	 του μενού ε�ναι
�σως το πιο σημαντικό

στοιχε�ο στο σχεδιασμό ενός
π�ρτι. Το φαγητό για μ�να

ε�ναι κ�τι περισσότερο από ....
φαγητό. Για παρ�δειγμα, εν�

κοιτούσα τα παραδοσιακ�
πι�τα του Ροσς Ασσαν�,

ανακ�λυψα πως το καθ�να από
αυτ� �χει τη δικ	 του,

μοναδικ	 σημασ�α. Κοιτ�ξτε
λοιπόν γύρω σας και

δοκιμ�στε ελεύθερα όσο εγ�
θα σας εξηγ� τις νόστιμες
επιλογ�ς μου για το μενού.

ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛ/ΜΟΥ
«2πως ο ωκεανός ε�ναι γεμ�τος με

τρισεκατομμύρια ψ�ρια, �τσι και εμε�ς
ζητ�με από το Θ-ό να αυξανόμαστε σε αριθμό
και σε πνευματικό μ�γεθος. Ο μαϊντανός από
π�νω, δεν σημα�νει τ�ποτα π�ντως, απλ� το

κ�νει να φα�νεται πιο ωρα�ο».

ΚΕΦΑΛΙ ΨΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΟ
«Συνηθ�ζουμε να τρ�με από το

κεφ�λι ψαριού 	 προβ�του,
συμβολ�ζοντας �τσι την

επιθυμ�α μας «Να ε�μαστε το
κεφ�λι και όχι η ουρ�». Και

όπως πολύ καλ� γωνρ�ζετε, το
Ροσς Ασσαν� ε�ναι η «κεφαλ	»

του χρόνου!».

Γλυπτικ	 στον πγο;
Π�ς να το φω αυτό;
Εγ� θ�λω κεφλι 

ψαριού!

Μου φα�νεται πως
μόλις �σπασα �να 

δόντι σε μια Μιτσβ.

ΣΟΡΜΠΕ ΡΟ;ΙΟΥ
«Τα ρόδια μας υπενθυμ�ζουν
συμβολικ� πως κ�θε Εβρα�ος

ε�ναι γεμ�τος με Μιτσβότ,
ακριβ�ς όπως το ρόδι ε�ναι

γεμ�το με σπόρους. Τ�ρα που
το σκ�φτομαι δεν ε�μαι και

πολύ σ�γουρος για το
σορμπ�...»
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Με μεγλη μας χαρ σε προσκαλ�σε �να ΑΠΟΛΥΤ*Σ ΦΟΒΕΡΟΠΑΡΤΙ ΓΕΝΕΘΛΙ*Ν για ναγιορτσουμε τα 5769α γεν�θλια τουκόσμου!
Ημερομην�α: 1 και 2 Τισσρ�/30Σεπτεμβρ�ου και 1 Οκτωβρ�ου 2008Aρα: Bλη την ημ�ρα! Ουουουου!!!Χ�ρος: Κυρ�ως στη Συναγωγ	, αλλ τοπρτι γ�νεται όπου και αν βρ�σκεστε!Ζωνταν	 μουσικ	: Η «Σσοφρ ορχ	στρα» τουΜκη που πα�ζει το αγαπημ�νο χιτ, «Τεκι»!

Κλε�σε την ημερομην�α!Hεν χρειζεται να φ�ρεις δ�ρο, αλλ να �ρθεις�τοιμος με τις καινούργιες αποφσεις σου για τοΝ�ο Χρόνο!ΦΤΟΚ**Φ�ρτε την Κιπ σας. ** Αν δεν ΦΤΟΚ, σε κθε περ�πτωση υπρχει �να κουτ�
στην ε�σοδο που συν	θως �χει �να σωρό από μοδτα, λαμπερ
	 παλι Κιπότ από τα Μπαρ Μιτσβ της δεκαετ�ας του 70.  

Hαχτυλ�δι για
χαρτοπετσ�τες

Νομ�ζω πως το μ�λι
�λιωσε το μ	λο μου. Αυτό

�πρεπε να γ�νει;

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΑ
«Κ�θε Σσαμπ�τ και Εβραϊκ	 Γιορτ	

φτι�χνουμε Χαλ� σε σχ	μα πλεξούδας.
2μως, το Ροσς Ασσαν� η Χαλ� μας ε�ναι

στρογγυλ	 για να γιορτ�σουμε την
�ναρξη του κύκλου ενός ν�ου �τους».

ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ ΑΠΟ ΚΑΡΟΤΟ
ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

«Στα Γ�ντισς, η λ�ξη για το
καρότο ε�ναι «Μερ�ν» που
σημα�νει περισσότερο. Το

Ροσς Ασσαν� ζητ�με από το
Θ-ό να κ�νει «περισσότερα»

καλ� πρ�γματα τη χρονι�
που �ρχεται».

ΦΟΝΤΙ ΑΠΟ ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
«Ακριβ�ς όπως τα μ	λα και το μ�λι

ε�ναι πολύ γλυκ� και νόστιμα, ζητ�με κι
εμε�ς το ν�ο �τος να ε�ναι το �διο γλυκό

και «νόστιμο». Τ�ρα που το
ξανασκ�φτομαι όμως, �να σιντριβ�νι από

βραστό, καυτό μ�λι ε�ναι μ�λλον μια
πολύ κακ	 ιδ�α».

Για περισσότερο Μ�κη μπε&τε στο:
www.ItcheKadoozy.com

Το κεφλι μου 
γυρνει όπως αυτό το
στριφογυριστό ψωμ�!
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ΡόσςΑσσαν	

8

Ρ ο σ ς
Α σ σ α ν α
Η κατ	κτηση του κόσμου μπορε� να ε�ναι
«επικ�νδυνη» δουλει	, αλλ	 το Ροσς Ασσαν	 ε�ναι
�νας σ�γουρος τρόπος για να στ�ψουμε το Θ-ό
(Ασσ�μ) Βασιλι	 του κόσμου και να ξεκιν�σουμε το
ν�ο �τος με «�κρηξη»!
Eλοι οι Εβρα�οι της υφηλ�ου συγκεντρ�νονται στις Συναγωγ(ς για να ακούσουν το
δυνατό Fχο του Σσοφ�ρ. Κο�ταξε όλα τα μ(ρη όπου μπορε�ς να το ακούσεις – Από τη
Γροιλανδ�α (ως την Αυστραλ�α και το Κονγκό! Μην ξεχ�σεις να πεις «ΑμFν» όταν
ακούσεις την ευλογ�α που συνοδεύει τον Fχο του Σσοφ�ρ!

«Ταρατατζούμ!»
Το ακούς; Το κ�λεσμα της
τρομπ�τας σηματοδοτε& τη
στ�ψη του βασιλι� και το Ροσς
Ασσαν� ε&ναι μια στ�ψη που δεν
θ�λεις να χ�σεις! Κ�θε χρόνο
στ�φουμε το Θ-ό Βασιλι� όλου
του κόσμου ακούγοντας τον 
χο
του Σσοφ�ρ.

Το Ροσς Ασσαν� ε�ναι μια
γιορτF 2 ημερ�ν, μην
ξεχ�σεις λοιπόν να αν�ψεις
τα κερι� της γιορτ
ς και τις
δύο βραδι�ς. (Γύρισε στη
σελ&δα 2 για να δεις τις �ρες
αν�μματος των κερι�ν). Αυτό
σημα&νει επ&σης πως θα
απολαύσουμε 4 εορταστικ�
γεύματα, δύο τις νύχτες και
δύο τις ημ�ρες. Μιαμ!

Την 1η μ(ρα του Ροσς Ασσαν�
η παρ�δοση μας λ�ει να
περπατ
σουμε σε μ�ρος όπου
υπ�ρχει νερό με ψ�ρια (λ&μνη,
λιμνούλα, θ�λασσα) για μια
ειδικ
 λειτουργ&α, «Τασσλ&χ».
Συμβολικ�, πετ�με τις αμαρτ&ες
μας στο νερό, ζητ�ντας από το
Θ-ό να μας συγχωρ�σει και να
μας επιτρ�ψει να ξαναρχ&σουμε
με μια καινούργια και
ολοκ�θαρη σελ&δα.

«�ιαταγF �ικαστηρ�ου!»
Το Ροσς Ασσαν� ε&ναι η
Μ�ρα της Κρ&σης. Ο Θ-ός
πα&ρνει όλες τις καλ�ς μας
πρ�ξεις και τις ζυγ&ζει για να
δει π�ς θα ε&ναι το ν�ο �τος
για εμ�ς. Τ�ρα �χουμε την
ευκαιρ&α να ζητ
σουμε
συγχ�ρεση από το Θ-ό και να
υποσχεθούμε πως θα
προσπαθ
σουμε πιο πολύ
την επόμενη χρονι�!
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Βουτ�με (να ΜΗΛΟ σε ΜΕΛΙ και ζητ�με να (χουμε
(να γλυκό, ν(ο (τος. Αυτό το μFλο όμως δεν θα θ(-
λεις να το βουτFξετε στο μ(λι – το APPLE (μFλο)
iPOD! Μπες στην ιστοσελ�δα μας για να ΚΕΡ�ΙΣΕΙΣ!

GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769   15/9/08  16:38  Page 9



10

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
'ναψε τα κερι� της γιορτFς φ(τος το Γιομ Κιπούρ και μπες στην
κλFρωση για να κερδ�σεις (να ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΣΗΜΙ!
Για περισσότερες πληροφορ�ες, μπες στην ιστοσελ�δα μας. 
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ΓΙΟΜ
ΚΙΠΟΥΡ
ΓΙΟΜ
ΚΙΠΟΥΡ

Νωρ&ς το πρω&, πριν
ξεκιν
σει το Γιομ Κιπούρ
(8 Οκτωβρ&ου 2008),
κ�νουμε το Καπαρότ –
Λειτουργ&α της Εξιλ�ωσης
οπο&α στη συν�χεια
δ&δεται σε ελεημοσύνη.
Για περισσότερες
πληροφορ&ες σχετικ� με
το Καπαρότ μπε&τε στο:
www.jewishnewyear.com

Το Γιομ Κιπούρ ε&ναι μ�ρα
νηστε&ας* που σημα&νει πως
δεν τρ�με ούτε π&νουμε
τ&ποτα από το βρ�δυ της
8ης Οκτωβρ&ου �ως το
βρ�δυ της επόμενης μ�ρας.
Ολόκληρη την ημ�ρα
νηστεύουν τα κορ&τσια από
12 ετ�ν και τα αγόρια από
13 ετ�ν. Το γεύμα πριν την
αρχ
 της νηστε&ας ε&ναι το
&διο σημαντικό με την &δια τη
νηστε&α! Προσπ�θησε μόνο
να μην φας κ�τι πολύ
αλμυρό!

Βγ�λε τα παπούτσια! Το
Γιομ Κιπούρ δεν φορ�με
ποτ� δερμ�τινα
παπούτσια. Προσπαθούμε
επ&σης να μην φορ�με
χρυσαφικ�, εν� μερικο&
�νθρωποι συνηθ&ζουν να
ντύνονται στα λευκ� –
όπως οι �γγελοι.

Περν�με το μεγαλύτερο
μ�ρος της ημ�ρας στη
Συναγωγ
, νηστεύοντας,
λ�γοντας προσευχ�ς και
ζητ�ντας από το Θ-ό να
δεχτε& τις παρακλ
σεις μας.
Καθ�ς το Γιομ Κιπούρ
τελει�νει με την πολύ
γνωστ
 προσευχ
 «Νεϊλ�»,
φυσ�με δυνατ� το Σσοφ�ρ
και ευχόμαστε ο Θ-ός να μας
�χει εγγρ�ψει και σφραγ&σει
στο Βιβλ&ο της Ζω
ς για να
�χουμε �να χαρούμενο και
γλυκό Ν�ο 9τος!

Ζ � ΗΖ � Η

PARDÓN • PAHOILLAAN  
ИЗВИНИТЕ • BEKÜMMERT • DÉSOLÉ

ΟΠ�Σ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΤΕ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ Ι�ΙΟ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: «ΣΥΓΓΝ�ΜΗ!»

Το Γιομ Κιπούρ ε�ναι η στιγμ� να σκεφτούμε το �τος που π�ρασε και να διορθ�σουμε κ�ποια πρ�γματα στον εαυτό
μας. Πριν την ημ�ρα του Γιομ Κιπούρ ζητ�με συγγν�μη από τους φ�λους μας και αν�μερα της γιορτ�ς ζητ�με το �διο

από το Θ-ό. Ζητ�με επ�σης να μας σφραγ�σει στο Βιβλ�ο της Ζω�ς για να �χουμε μια καλ� χρονι�. 

*Δείτε στη σελίδα 2 �ότε ξεκινά και �ότε τελειώνει
η νηστεία
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ΣουκότΣουκότ
Σουκότ: «Σύνδεσε 4!»
«Τι τ�σσερα;», θα πεις. Το Σουκότ ε�ναι η στιγμ� που γιορτ�ζουμε την
ενότητ� μας πα�ρνοντας 4 διαφορετικ� φυτ� τα οπο�α συμβολ�ζουν τα
4 διαφορετικ� ε�δη των Εβρα�ων και τα κουν�με ενωμ�να!
➢ Το ΛΟΥΛΑΒ (κλαδ� χουρμαδι�ς) ανFκει σε (να δ(ντρο με γλυκούς καρπούς που όμως δεν (χουν
μυρωδι�. Αυτό αντιπροσωπεύει τον Εβρα�ο που η δύναμF του βρ�σκεται στο δι�βασμα της Τορ�. 

➢  Το ΕΤΡΟΓΚ (κ�τρο) (χει ωρα�α γεύση και μυρ�ζει ακόμα πιο ωρα�α! Αυτό αντιπροσωπεύει τον
Εβρα�ο που και μαθα�νει την Τορ� και κ�νει πολλ(ς Μιτσβότ (καλ(ς πρ�ξεις). 

➢  Οι ΑΝΤΑΣΙΜ (κλαδι� μυρτι�ς) δεν (χουν γεύση αλλ� μυρ�ζουν υπ(ροχα! Αντιπροσωπεύουν τον
Εβρα�ο που κ�νει πολλ(ς Μιτσβότ. 

➢  Οι ΑΡΑΒΟΤ (κλαδι� ιτι�ς) δεν (χουν ούτε μυρωδι� ούτε γεύση. Αντιπροσωπεύουν τον Εβρα�ο
που δεν γνωρ�ζει πολλ� για την Τορ� ούτε για τις εντολ(ς της.

Κρ�τησε το Λουλ�β, τους Αντασ�μ και τους Αραβότ μαζ� στο δεξ� σου χ(ρι και το Ετρόγκ στο
αριστερό, πες την ευλογ�α, φ(ρε μαζ� και τα 4 ε�δη και Κούνησ( τα!
Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Ασσ�ρ Κι-ντε-σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου Αλ Νε-τι-λ�τ Λουλ�β. 

Απ�γγειλε τη 2η ευλογ�α την πρ�τη φορ� που κ�νεις τη Μιτσβ� φ(τος!
Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Σσε-ε-χεγι�νου Βε-κιγε-μ�-νου Βε-ι-γκι-�-νου Λιζ-μαν α-ζ�.

Ο εορτασμός του Σουκότ ε&ναι
εύκολος! Το μόνο που χρει�ζεται
ε&ναι να φ�με, να πιούμε και να
κ�νουμε στη Σουκ� ό,τι
συνηθ&ζουμε να κ�νουμε στο σπ&τι
μας! Για μια ολόκληρη εβδομ�δα
μ�νουμε στην προσωριν
 μας
κατοικ&α, με την οροφ
 της
φτιαγμ�νη από φύλλα και κλαδι�.
Μ
πως θ�λεις να μ�θεις π�ς τη
φτι�χνουμε 
 που μπορούμε να
αγορ�σουμε μια Σουκ�; Μπες στο
www.jewishnewyear.com

Η Σουκ� δεν ε&ναι μόνο
δικαιολογ&α για μια εβδομ�δα
κατασκ
νωση. Η παραμον
 μας
εκε& μας υπενθυμ&ζει τα Σύννεφα
της �όξας του Θ-ού που μας
περικύκλωσαν και μας
προστ�τεψαν όταν ταξιδεύαμε
στην �ρημο για 40 χρόνια. Με
αυτόν τον τρόπο δε&χνουμε την
εκτ&μησ
 μας στο Θ-ό που μας
φρόντισε τότε και που μας
προστατεύει και σ
μερα!

Κ�θε μ�ρα του Σουκότ, εκτός
από το Σσαμπ�τ, πα&ρνουμε τα
Λουλ�β, Ετρόγκ, 3 Αντασ&μ και 2
Αραβότ. Τα κρατούμε μαζ& και τα
κουν�με προς όλες τις
κατευθύνσεις για να δε&ξουμε
πως ο Θ-ός βρ&σκεται παντού.
Μην ξεχ�σεις να πεις την ειδικ

ευλογ&α!

Η γιορτ
 του Σουκότ κρατ� 7
ημ�ρες στο Ισρα
λ και 8 ημ�ρες
στον υπόλοιπο κόσμο. Οι δύο
πρ�τες και οι δύο τελευτα&ες
μ�ρες ε&ναι ιδια&τερες και δεν
κ�νουμε καμ&α δουλει�. Υπ�ρχουν
όμως, 4 μ�ρες στη μ�ση που ε&ναι
ακριβ�ς όπως όλες οι υπόλοιπες
μ�ρες της εβδομ�δας – όμως
ε&ναι Σουκότ. Ονομ�ζουμε αυτ�ς
τις ημ�ρες Χολ Αμο�ντ και �χουμε
την ευκαιρ&α να γιορτ�ζουμε μια
ολόκληρη εβδομ�δα!
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��ΡΟ:
Το Σουκότ ε�ναι η στιγμF να επιστρ(ψουμε στη φύση και να
απολαύσουμε το εξωτερικό περιβ�λλον. Μπορε�ς να το κ�νεις
ακόμα πιο όμορφο με τη δικF σου ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΙ#ΡΑ!
Μπες στην ιστοσελ�δα μας για να κερδ�σεις!
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μια Σουκά
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Η Σουκ� ε&ναι μια προσωριν
 κατοικ&α με στ�γη από φυσικ�
υλικ� όπως φύλλα, κλαδι� 
 μπαμπού. Κατ� τη δι�ρκεια της
γιορτ
ς του Σουκότ, καθόμαστε στη Σουκ� που μας θυμ&ζει
το προστατευτικό κ�λυμμα του Θ-ού - τα Σύννεφα της
�όξας που μας προφύλαξαν από τις κακοτοπι�ς όταν
περιπλανιόμασταν στην �ρημο. Μ�νοντας και τρ�γοντας
στη Σουκ� ε&ναι μ&α από τις λιγοστ�ς Μιτσβότ στην οπο&α
συμμετ�χουμε με όλο μας το σ�μα! Μην ξεχ�σεις να
απαγγε&λεις την προσευχ
 πριν το φαγητό!

Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Ασσ�ρ Κι-ντε-
σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου Λε-σσεβ Μπα-σουκ�
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Ψ�χνω �να αληθινό ΣΥΓΓΝ�ΜΗ, �να Σσοφ�ρ στριφογυριστό,

9να ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΟΣΜΕ και �να καρότο.

4 φακ�λους, παπούτσι με τακούνι, �ναν πετεινό,

Μια παλι� σφραγ&δα κ�ρινη κι �να λαμπερό κολι� χρυσό.

Ψ�χνω �να Ετρόγκ, �να μπουκ�λι γεμ�το κρασ&

Μια υδρόγειο σφα&ρα και �να πρόσωπο που την �ρα θα πει.

Μια παλι� ζυγαρι� κι �να ψ�ρι �ξω απ’ το νερό 

3 πολύχρωμες σημα&ες και �να του Τισσρ& περιοδικό. 
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Το
Σουκότ �χει

τελει�σει, αλλ� ο
Θ-ός ευχαριστι�ται

όταν τιμούμε τις
γιορτ�ς Του και γι’ αυτό
πρόσθεσε μια ακόμη μ�ρα
(Σσμιν& Ατσερ�τ) για να

γιορτ�ζουμε μαζ& Του,  μια
μ�ρα πραγματικ
ς

χαρ�ς.

Κ�νουμε 7 Ακα-
φότ (κύκλους) γύρω
από τη Συναγωγ
,
κρατ�ντας τους κυλ&ν-

δρους της Τορ�. �λοι
θ�λουν να συμμετ�χουν και ειδικ�
τα παιδι� που συνοδεύουν το
χορό με σημαι�κια. 

Το
Σιμχ�τ Τορ� γιορτ�ζουμε

το γεγονός πως τη χρονι� που
π�ρασε διαβ�σαμε ολόκληρη την Τορ� και

τ�ρα ξεκιν�με από την αρχ
! Αγαπούμε τόσο
πολύ την Τορ� που όλοι θ�λουμε να ε&μαστε μ�ρος

του κύκλου της αν�γνωσης αυτού
του χρόνου. Για το λόγο αυτό
υπ�ρχει το �θιμο να �χουμε μια
ειδικ
 Αλιγι� (κ�λεσμα στο
β
μα) όλων των αγορι�ν κ�τω
από την ηλικ&α των 13 για να
απαγγε&λουν μαζ& τις
ευλογ&ες για την Τορ�.

Τ�ρα
ε&ναι η στιγμ
 να δε&-

ξουμε την αγ�πη μας για το πιο
πολύτιμο δ�ρο που μας �δωσε ο Θ-ός,

την Τορ�! Χορεύουμε και τραγουδ�με με τους
κλειστούς κυλ&νδρους της Τορ�, γιατ& ο κ�θε

Εβρα&ος – ανεξ�ρτητα από το
πόσα μπορε& να μ�θει 
 πόσα
πολλ� γνωρ&ζει, �χει �να
μ�ρος στην Τορ�. Μερικ�ς
φορ�ς τα παιδι� πα&ρνουν

καραμ�λες και γλυκ� ως
δ�ρα εν� χορεύουμε

και τραγουδ�με όλη
τη νύχτα.

Σιμχ�τ Τορ� σημανει «Χαιρόμαστε με την Τορ�» και αυτό ακριβ�ς κ�νουμε! Εναι
μια γιορτ� όπως όλες οι �λλες που σημανει ότι αν�βουμε τα κερι� και τρ�με το 

εορταστικό γεύμα, όμως �χει όμως και κ�τι ακόμα…Χορό!

Εδ� εμαστε …. Ας χορ�ψουμε!
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��ΡΟ:
Συν(χισε τη γιορτF όλο το χρόνο συμμετ(χοντας στην 

κλFρωση για (να ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΡΑΟΚΕ! 

Για περισσότερες πληροφορ�ες μπες στην ιστοσελ�δα μας.
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ΣΤΑ$ΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΤΑ$ΙΟ 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πλύνε και στ�γνωσε τα μ
λα. 

Π�ρασε �να ξύλινο καλαμ�κι στο
κ�ντρο κ�θε μ
λου για να μπορε&ς
να το κρατ�ς σαν γλειφιτζούρι.
Ζ
τησε τη βο
θεια κ�ποιου
μεγαλύτερου. 

Κ�λυψε το τηγ�νι με λαδόκολλα
και ψ�κασε το με το μαγειρικό
σπρ�ι 
 με λ�δι.

12 κόκκινα νόστιμα
μ
λα

12 ξύλινα καλαμ�κια
για σουβλ�κι
(πρόσεξε, μη
τρυπηθε&ς!)

2 φλιτζ�νια ζ�χαρη

Μισό φλιτζ�νι ελαφρύ
σιρόπι καλαμποκιού 

3/4 του φλιτζανιού
νερό

Μερικ�ς σταγόνες
χρωστικ
ς για τρόφιμα

Βαθύ τηγ�νι 

Ταψ�κι

Θερμόμετρο για
καραμ�λα

Λαδόκολλα 

Μαγειρικό σπρ�ι 

λ�δι

�ημοφιλ(ς φρούτο, νόστιμο, γλυκό και ό,τι πρ(πει για (να γερό
δ�γκωμα. Το κόβουμε στις φρουτοσαλ�τες, φτι�χνουμε μηλόπιτα
και συχν� ακούμε να το λ(νε, «Βασιλι� των φρούτων».

Μ�ντεψες ποιο ε�ναι; Το μFλο – πολύ σωστ�!

Ο Βασιλι�ς Σολομ�ντας παρομοι�ζει την αγ�πη μας για το Θ-ό με
τη μυρωδ�τη μηλι�, από κ�θε �λλο δ(ντρο. 

Τρ�με μFλα το Ροσς Ασσαν� που μας υπενθυμ�ζουν την ιδια�τερη
σχ(ση μας με το Θ-ό. Τα βουτ�με και στο μ(λι ζητ�ντας (να γλυκό
Ν(ο Uτος. 

��σε πιο πολύ γλύκα φ(τος στο Ροσς Ασσαν� φτι�χνοντας
απ�θανα καραμελωμ(να μFλα!

18

ΠΑΙ�ΙΑ
Κουζ&ναστην

ΓΙΝΕ ΣΕΦ!
ΦΤΙΑΞΕ

ΚΑΡΑΜΕΛ�ΜΕΝΑ

ΜΗΛΑ!  
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ΣΤΑ$ΙΟ Γ 

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΚΑΡΑΜΕΛΑ
Β�λε τη ζ�χαρη, το σιρόπι και το νερό στο
τηγ�νι. 

Από εδ� και π(ρα πρ(πει να ζητFσεις τη
βοFθεια κ�ποιου μεγαλύτερου. ΠροσοχF!
Η λιωμ(νη καραμ(λα γ�νεται πολύ καυτF!

Ζ�στανε το μ&γμα σε μ�τρια φωτι� μ�χρι να
λι�σει η ζ�χαρη. 

�ταν δεις φουσκ�λες σημα&νει πως το
μ&γμα �χει αρχ&σει να βρ�ζει. Πρόσθεσε
τ�ρα τη χρωστικ
 μ�χρι το χρ�μα του να
γ&νει φωτεινό και λαμπερό. (Συμβουλ
: Το
κόκκινο ε&ναι πολύ ωρα&ο αλλ� μπορε&ς να
χρησιμοποι
σει όποιο χρ�μα φανταστε&ς!). 

Συν�χισε το βρ�σιμο χωρ&ς να ανακατ�ψεις
καθόλου για 20 λεπτ�. Χρησιμοπο&ησε �να
θερμόμετρο για καραμ�λα και αν το μ&γμα
�χει φτ�σει στους 150 βαθμούς Κελσ&ου
βγ�λε το από τη φωτι�. 9νας �λλος τρόπος
για να δεις αν βρ&σκεται στη σωστ

θερμοκρασ&α ε&ναι να ρ&ξεις λ&γο σιρόπι στο
μ&γμα. Αν το σιρόπι χωριστε& σε σκληρ�ς και
τραχι�ς λωρ&δες, τότε το μ&γμα ε&ναι �τοιμο. 

Αποσύρεις από τη φωτι�.

ΣΤΑ$ΙΟ $
ΒΟΥΤ3ΝΤΑΣ ΤΑ ΜΗΛΑ
Κρατ�ντας τα καλαμ�κια βούτηξε κ�θε
μ
λο χωριστ�, προσεκτικ� στο μ&γμα.
Γύρισε το λ&γο �στε να καλυφθε& όλο με
καραμ�λα. (Αυτό πρ�πει να γ&νει γρ
γορα
για να μην κρυ�σει το μ&γμα και σκληρύνει.
Αν συμβε& κ�τι τ�τοιο β�λε π�λι το τηγ�νι
στη φωτι� και ζ�στανε το σε χαμηλ

θερμοκρασ&α μ�χρι να μαλακ�σει.) 

Κρ�τα το μ
λο π�νω από το σκεύος για
λ&γα δευτερόλεπτα �τσι �στε η καραμ�λα
που περισσεύει να π�σει π�λι μ�σα στο
τηγ�νι. 

Τοποθ�τησε τα καραμελωμ�να μ
λα στο
ταψ& με το καλαμ�κι προς τα π�νω. 

]φησε το μ
λο να κρυ�σει τελε&ως και
στη συν�χεια πες την ευλογ&α. Μετ�
δ�γκωσε το τραγανό καραμελωμ�νο μ
λο
για �να σούπερ γλυκό Ν�ο 9τος!

Eπως για όλα τα φρούτα που μεγαλ�νουν
στα δ(ντρα, η ευλογ�α για το μFλο ε�ναι: 

Μπα-ρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ινου Μ�λεχ
Α-ολ�μ Μπο-ρ�ι Πρι Α-�ιτς.

1.Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Ασσ�ρ Κι-
ντε-σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου Λε-αντλ&κ Νερ
Σσελ Γιομ Αζικαρόν 2. Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου
Μ�λεχ Α-ολ�μ Σσε-ε-χεγι�νου Βε-κιγ�-μα-νου Βε-ι-γκι-�-
νου Λιζ-μαν α-ζε.

Ροσς Ασσαν�
�ευτ�ρα και Τρ�τη, 29 και

30* Σεπτεμβρ�ου 2008
�ες στη σελ	δα 2 για την ακριβ� �ρα

1.Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Ασσ�ρ
Κι-ντε-σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου Λε-αντλ&κ
Νερ Σσελ Γιομ Τοβ 2. Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου
Μ�λεχ Α-ολ�μ Σσε-ε-χεγι�νου Βε-κιγ�-μα-νου Βε-ι-γκι-�-
νου Λιζ-μαν α-ζε.

Βεβαι�σου πως το κερ& σου ε&ναι σε
ασφαλ�ς μ�ρος και όχι δ&πλα σε κ�τι
εύφλεκτο. Φρόντισε να μην μπορούν να
το φτ�σουν μικρότερα παιδι�. 

Β�λε μερικ� κ�ρματα στο κουτ& της
ελεημοσύνης. 

Π�ρε �να σπ&ρτο και �ναψε το κερ& (Αν
υπ�ρχει αστ�ρι (*) κοντ� στην ημερομην&α
�ναψε από μια αναμμ�νη φλόγα). 

Κούνησε τα χ�ρια σου 3 φορ�ς, κυκλικ�
π�νω από τα κερι�, σαν να καλωσορ&ζεις
τις φλόγες στον εαυτό σου. 

Χωρ&ς να κοιτ�ς το κερ& (αν ξ�ρεις
απ�ξω την ευλογ&α κ�λυψε τα μ�τια με
τα χ�ρια σου) απ�γγειλε τις ευλογ&ες. 

Μπρ�βο σου – μόλις �μαθες την τ�χνη
του αν�μματος των κερι�ν, με τον
Εβραϊκό τρόπο!

1

2
3
4

5

6

Οδηγός αν�μματος

Γιομ Κιπούρ
Τετ�ρτη 8 Οκτωβρ�ου 2008

�ες στη σελ	δα 2 για την ακριβ� �ρα

Σουκότ
�ευτ�ρα και Τρ�τη 13 και

14* Οκτωβρ�ου 2008
�ες στη σελ	δα 2 για την ακριβ� �ρα

Σσμιν� Ατσερ�τ
και Σιμχ� Τορ�

�ευτ�ρα και Τρ�τη, 20 και
21* Οκτωβρ�ου 2008

�ες στη σελ	δα 2 για την ακριβ� �ρα

1.Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Ασσ�ρ
Κι-ντε-σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου Λε-αντλ&κ
Νερ Σσελ Γιομ Ακιπουρ&μ 2. Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-
νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Σσε-ε-χεγι�νου Βε-κιγ�-μα-νου Βε-ι-γκι-
�-νου Λιζ-μαν α-ζε.

Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ
Ασσ�ρ Κι-ντε-σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου
Λε-αντλ�κ Νερ Σσελ Σσαμπ�τ Κόντεσς

1.Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ Α-ολ�μ Ασσ�ρ Κι-
ντε-σσ�-νου Μπε-μιτσ-βο-τ�β Βε-τσι-β�νου Λε-αντλ&κ Νερ
Σσελ Γιομ Τοβ 2. Μπαρούχ Ατ� Αδο-ν�ι Ελο-�ι-νου Μ�λεχ
Α-ολ�μ Σσε-ε-χεγι�νου Βε-κιγ�-μα-νου Βε-ι-γκι-�-νου Λιζ-
μαν α-ζε.

Για (κ�θε) Σσαμπ�τ
Για τις �ρες αν�μματος των κερι�ν

της κ�θε εβδομ�δας, επισκεφθε�τε

όλο το χρόνο το:

www.chabad.gr/candlelighting

Παρασκευ	 Βρ�δυ

GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769   15/9/08  16:59  Page 19



�νομα: Ρ�μπι Σσιμόν μπεν Λακ�σς

Γνωστός ως: Ρ�ις Λακ&σς

9τος γ�ννησης: 200 ΚΕ

9τος θαν�του: 275 ΚΕ

Τόπος γ�ννησης: Πόλη Τσιπόρι, Βόρειο Ισρα
λ

Σύζυγος: Η αδερφ
 του Ρ�μπι Γιοχαν�ν

!ταν �φησε τη συμμορ$α του και ξεκ$νησε μια
ν�α ζω', ο Ρ�ισς Λακ$σς �γινε �νας από τους
μεγαλύτερους μελετητ�ς της εποχ'ς του.
Συν'θιζε να λ�ει πως ο λόγος που ο Θ-ός
αφ'νει τον κόσμο να υπ�ρχει ε$ναι γιατ$ αγαπ� να ακούει τους 'χους των
παιδι/ν που μαθα$νουν την Τορ�. Πολλ� από τα διδ�γματα του Ρ�ισς Λακ$σς
γρ�φτηκαν στο Ταλμούδ και μελετ/νται μ�χρι τις μ�ρες μας.

Ρ Ε � Σ Σ Λ Α Κ Ι Σ Σ ΛΑΚΙ   ΣΣ

20

Ηνύχτα ήταν σκοτεινή. Μια οµάδα
ταξιδιωτών διέσχιζε έναν ανεµοδαρµένο
δρόµο µέσα στο ε�ικίνδυνο δάσος.

Ξαφνικά, κάµ�οσοι ληστές ξε�ρόβαλαν µέσα α�ό
τα δέντρα. Έβγαλαν τα µαχαίρια τους και
�ερικύκλωσαν τους τροµοκρατηµένους
ταξιδιώτες �ου γνώριζαν καλά �ως η µοίρα τους
βρισκόταν στα χέρια ενός άντρα: του Ρέισς
Λακίσς, αρχηγό όλων των συµµοριών! Άφταστος
στη δύναµη και ασύγκριτος σε ορµή, ο Ρέις
Λακίσς ήταν ο φόβος και ο τρόµος όλων.
Κι όµως µια µέρα, όλα άλλαξαν.
Ο Ρέισς Λακίσς κολυµ�ούσε στο �οτάµι, όταν
ένας µεγάλος ραβίνος της ε�οχής, ο Ράµ�ι
Γιοχανάν, �ερνούσε α�ό εκεί. Βλέ�οντας το
µυώδες και α�ίστευτα δυνατό σώµα του, εί�ε:
«Εάν χρησιµο�οιούσες όλη τη δύναµή σου για την
Τορά, θα έκανες θαυµαστά �ράγµατα! Είµαι τόσο
σίγουρος γι’ αυτό, �ου αν το κάνεις θα
�αντρευτείς την αδερφή µου».
Τα λόγια του Ράµ�ι Γιοχανάν �ήγαν κατευθείαν
στην καρδιά του Ρέισς Λακίσς και τον ενέ�νευσαν

να αλλάξει. Ένιωσε φοβερά για τα εγκλήµατά του
και έκανε Τεσσουβά (ε�έστρεψε στο Θ-ό). Ε�ειδή
η µετάνοια του Λακίς ήταν αληθινή και
ολοκληρωτική, θεωρήθηκε �ως δεν είχε
αµαρτήσει �οτέ.
Ο Ρέις Λακίσς χρησιµο�οίησε την τεράστια
δύναµή του για τη µελέτη της Τορά και
ε�αναλαµβάνε όσα µάθαινε, τουλάχιστον 40
φορές. Μετά α�ό λίγο καιρό, έγινε ένας
σ�ουδαίος µελετητής ό�ως ο αξιοσέβαστος
κουνιάδος του, Ράµ�ι Γιοχανάν. Ο Ρέις Λακίσς
µ�ορεί κά�οτε να υ�ήρξε ο βασιλιάς των
ληστών, τώρα όµως ήταν ένας “γίγαντας” της
Τορά!
Αν και το όνοµά του ήταν �ια Ράµ�ι Σσιµόν µ�εν
Λακίσς, �ροτιµούσε να τον α�οκαλούν µε το
�αλιό του �αρατσούκλι – Ρέισς Λακίσς – �ου
σήµαινε «Αρχηγός των συµµοριών». Με αυτόν τον
τρό�ο ήθελε να υ�ενθυµίζει σε όλους �ως
ανεξάρτητα α�ό το �όσο χαµηλά µ�ορεί να
φτάσει κά�οιος, �οτέ δεν είναι αργά να γυρίσει
στο Θ-ό.
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ΑΑΑ! ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ Ζ�Η!

ΚΑΛΥΤΕΡΑ
�ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!

ΕΙ! ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΧΕ
ΠΟΥ ΞΑΠΛ�ΝΕΙΣ
ΧΟΝΤΡΟΚΕΦΑΛΕ!

ΤΙ, ΤΙ Ε�ΝΑΙ
ΑΥΤΟ; 

Η �ΡΑ Τ�Ν 
ΕΝΤΟΜ�Ν! ΒΡΑΧΝΙΑΣΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ Φ�ΝΕΣ �ΣΠΟΥ ΝΑ ΜΕ
ΑΚΟΥΣΕΙΣ! ΜΕ ΕΙΧΕΣ ΖΟΥΠΗΞΕΙ
ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ Ε�� ΚΑΙ ΜΙΑ

�ΡΑ!

ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ;

ΜΑ ΤΙΣ ΧΟΡΟΠΗ-
�ΗΧΤΕΣ ΑΚΡΙ�ΕΣ!
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡ�.
ΜΠΟΡΕΙΣ Τ�ΡΑ ΝΑ ΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΣΕ Ρ�ΤΗΣΑ;

ΜΑ ΕΙΣΑΙ 
ΜΟΝΟ ΕΝΑ 
ΖΟΥΖΟΥΝΙ!

ΕΕ;

ΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΟ-
ΜΙΖΕΙΣ Π�Σ ΕΧΕΙΣ

ΤΟ �ΙΚΑΙ�ΜΑ ΝΑ
ΖΟΥΠΑΣ Ο,ΤΙ 

ΒΡΙΣΚΕΙΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ;

ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ

ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ
ΧΑΝΟ!

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ;  
ΧΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡ� ΛΟΙΠΟΝ

Π�Σ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ �Η-
ΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ

ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΑ �ΥΟ ΠΟ�ΙΑ ΠΑ-

ΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΕΝΤΕ,

ΕΞΙ, �ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑ...ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ

ΠΟΥ ΛΕΣ; �ΕΝ ΜΠΟΡ�
ΝΑ ΠΙΣΤΕΨ� Π�Σ ΣΥ-

ΖΗΤ� ΜΕ ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ!

ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ...  
ΕΜΕΙΣ �ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ-

ΚΑΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΗΣ �ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!;
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�ΕΝ
ΕΙΜΑΙ 

ΖΟΥΖΟΥΝΙ!

ΓΕΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΑΣΧΑ-

ΛΙΤΣΑ, ΚΥΡΙΑ ΠΑ-
ΣΧΑΛΙΤΣΑ ΠΕΤΑ� ΓΙΑ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ

ΜΙΚΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ. 

ΠΡΙΝ
Ο Θ-ΟΣ �ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΟ
ΠΟΥΘΕΝΑ, ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ. ΠΕΡΙΜΕΝΕ
ΟΜ�Σ ΛΙΓΟ...

ΤΗ �ΕΥΤΕΡΗ
ΜΕΡΑ Ο Θ-ΟΣ �ΗΜΙ-

ΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Χ�ΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ

ΓΗΣ.

ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
ΚΑΙ ΘΑ �ΕΙΣ!

ΑΚΡΙΒ�Σ! Ο Θ-ΟΣ 
�ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ �ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΤΟ Φ�Σ! ΟΝΟΜΑΣΕ «ΗΜΕΡΑ» 

ΤΟ Φ�Σ ΚΑΙ «ΝΥΧΤΑ» ΤΟ
ΣΚΟΤΑ�Ι.

Π�, Π� 
Φ�Σ!

ΑΚΟΜΑ
�ΕΝ ΒΛΕΠ�

ΤΙΠΟΤΑ. 
ΓΙΑΤΙ

�ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ

ΝΑ �ΕΙΣ.

ΑΣΕ
ΜΕ ΝΑ ΜΑΝΤΕΨ� –

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ Ο Θ-
ΟΣ �ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ,
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!

ΤΙ
ΚΑΝΕΙ ΟΛΟ

ΑΥΤΟ ΤΟ Φ�Σ
ΛΟΙΠΟΝ;

ΜΠΡΑΒΟ!

ΕΙΜΑΙ ΚΟKΚΙΝΕΛΑ ΝΟ-
ΒΕΜΝΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠ�
Π�Σ ΕΙΣΑΙ ΜΠΕΡ�ΕΜΕ-
ΝΟΣ ΣΑΝ ΤΡΕΛΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΣΑΡΙ�Α. ΕΛΑ,
ΕΙΝΑΙ �ΡΑ ΝΑ ΜΑ-

ΘΕΙΣ ΕΝΑ-�ΥΟ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΑ. ΑΣ ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ

ΠΟΥ ΟΛΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ...

ΟΥΑΟΥ!

ΜΑ
ΠΟΥ 

ΕΙΜΑΣΤΕ; 

ΠΟΥΘΕΝΑ!

ΟΡΙΣΤΕ;

ΤΡΙΤΗ
ΜΕΡΑ!

Ο Θ-ΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡ�ΣΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΣΕ Χ�ΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΕ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΕΓΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕ-
ΜΕΙΝΑΝ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΞΗΡΑ. ΤΟΤΕ Ε��ΣΕ 

ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ 
�ΕΝΤΡΑ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥ�ΙΑ. 
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Ο Θ-ΟΣ �ΗΜΙ-
ΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΥΣ 

ΠΡ�ΤΟΥΣ ΑΝΘΡ�ΠΟΥΣ,
ΤΟΝ Α�ΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ,
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΑΣ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΗΡΘΕ Η ΕΒ�ΟΜΗ

ΜΕΡΑ...

ΟΥΑΟΥ!
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝ-

ΘΡ�ΠΟΙ ΠΟΤΕ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟ-

ΝΤΑΙ; 

ΕΪ  ΖΟΪ, 
ΞΥΠΝΑ!

�ΡΑΙΑ!
ΕΚΕΙ ΑΝΗΚΕΙΣ

ΕΣΥ, ΕΓ� ΟΜ�Σ
ΠΟΥ ΑΝΗΚ�; 

�Χ!

    Π�, Π�!
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟ

ΓΙΑ ΜΕΝΑ;

ΓΙΑ
ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕ-

ΡΙΚΑ �ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΑΝΘΡ�ΠΟΥΣ ΑΚΟΜΑ!

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ, 
ΟΜ�Σ!

ΜΑ
Π�Σ ΓΥΡΙΣΑ

ΠΙΣ�; 

ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ

ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΕ ΨΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΟΛ�Ν, ΜΕ ΕΝΤΟΜΑ –

ΧΙΛΙΑ�ΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ�ΕΣ
ΕΝΤΟΜ�Ν, ΟΛ�Ν Τ�Ν

ΕΙ��Ν!

ΤΗΝ
ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ
ΛΟΙΠΟΝ, Ο

Θ-ΟΣ �Η-
ΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ Ζ�Α
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΥΝ ΣΤΗ

ΓΗ.

ΤΟ ΣΣΑΜΠΑΤ! Ο
Θ-ΟΣ ΤΕΛΕΙ�ΣΕ ΜΕ
ΤΗ �ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΑΥΘΗΚΕ. 
ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΑ-

ΠΑΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ
ΣΣΑΜΠΑΤ!

ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΥ �ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
Ο Θ-ΟΣ! ΓΙΑΤΙ ΟΜ�Σ
ΕΠΛΑΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΤΟΝ ΑΝΘΡ�ΠΟ; 

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ,
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ!
Ο Θ-ΟΣ ΤΑ ΕΒΑΛΕ

ΟΛΑ ΣΕ ΤΑΞΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑΣ
– ΤΟΥΣ ΑΝΘΡ�-

ΠΟΥΣ ΤΟΥ!

Ο Θ-ΟΣ 
�ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙ-

ΜΟΠΟΙΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΟ

ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ Ο,ΤΙ
ΘΕΛΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ. ΑΝ ΣΥ-

ΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΑΙ ΟΠ�Σ ΤΑ
Ζ�Α, ΤΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ,
«ΠΛΑΣΤΗΚΕΣ ΤΕΛΕΥ-

ΤΑΙΟΣ»!

ΠΙΣ� ΑΠΟ ΠΟΥ;
ΣΕ ΠΗΡΕ Ο ΥΠΝΟΣ 

– ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ, ΜΙΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟΝ

�ΜΟ ΣΟΥ
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Κ�θε βραδι� του Σουκότ
προσκαλούμε �ναν ΕΙ-
*ΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ στη
Σουκ� μας. Ξ�ρεις τα
ονόματα και των 7 Ου-
σπιζ�ν (καλεσμ�νων);

5μουν μόλις 3 ετ�ν
όταν κατ�λαβα πως

υπ�ρχει μόνο �νας Θ-ός. 

Ε�μαι �νας από τους 3
πατρι�ρχες. 

Το σπ�τι μου �ταν
π�ντα ανοιχτό στον

κόσμο. 

Το όνομα της γυνα�κας
μου �ταν Σαρ�.

Ποιος ε�ναι ποιος

Ουσσπιζ�ν

Ε�μαι ο
Α

Ε�μαι �νας από τους 3
πατρι�ρχες.

Σχεδόν με
προσ�φεραν ως θυσ�α

στο Θ-ό. 

Το όνομα της
γυνα�κας μου �ταν

Ρεβ�κκα. 

9ζησα 180 χρόνια

Ε�μαι ο

Γενν�θηκα μαζ� με το
δ�δυμο αδερφό μου. 

Ε�χα 4 γυνα�κες. 

Ε�χα 12 γιους.

Πολ�μησα με �ναν
�γγελο. 

Ε�μαι και εγ� �νας
από τους 3 πατρι�ρχες.

Ε�μαι ο

Ι

Σσοφ�ρ σσωστό! @λα τα παρακ�τω ζ�α �χουν κ�ρατα μόνο �να όμως χρησι-
μοποιε�ται για να γ�νει Σσοφ�ρ� 
Ξ�ρεις ποιο ε�ναι; 

Ψ
Υ
Χ
Α
Γ
�

Γ
Ι
Α

Απάντηση: Κριάρι

Απαντήσεις στο Ζουμ: Μήλο, Κεφάλι ψαριού, Μέλι, Παντζά-
ρια, Καρώτο, Στρογγυλή Χαλά, Ρόδι,Μαυρομάτικα φασόλια.

24
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Αυτ�ς οι λ�ξεις δεν φα�νεται να σημα�νουν κ�τι…αλλ� ακούγεται πως ση-
μα�νουν κ�τι.  *ι�βασε την κ�θε πρόταση δυνατ� κ�μποσες φορ�ς για να
διαπιστ�σεις αν ξ�ρεις τι πρ�πει να κ�νεις το μ�να Τισσρ��

Σ�θηκα από μια
πριγκ�πισσα όταν �μουν

μωρό. 

9ζησα 120 χρόνια. 

Το όνομα της γυνα�κας
μου �ταν Τσιπορ�. 

Ο Θ-ός μου ε�πε να
π�ω στο Φαρα� και να

του πω «Cσε το λαό Μου
να φύγει»

Ε�μαι ο

M

5μουν Αρχιερ�ας και �ναβα
τη Μενορ� κ�θε μ�ρα. 

Π�ντα �φερνα την ειρ�νη
και σταματούσα τις

διαμ�χες αν�μεσα στο λαό
μου. 

Το όνομα της γυνα�κας
μου �ταν Ελισσ�βα. 

Ε�μαι αδερφός του
Μωϋσ�.

Ε�μαι ο
Α

Ο πατ�ρας μου μου δ�ρισε
�να όμορφο παλτό. 

Πουλ�θηκα για σκλ�βος. 

9γινα κυβερν�της στην
Α�γυπτο. 

Το όνομα της γυνα�κας μου
�ταν Οσν�τ. 

Οι απόγονο� μου ορκ�στηκαν
να με θ�ψουν στη Γη του

Ισρα�λ. 

Ε�μαι ο

Ι

5μουν
κοκκινομ�λλης. 

5μουν δυνατός
πολεμιστ�ς. 

5μουν �νας από τους
πιο σπουδα�ους

βασιλε�ς του Ισρα�λ. 

5μουν ταλαντούχος
μουσικός.

Ε�μαι ο
H

Τι κ�νει ζζζζββββ;

ΤΙΣΣΡΙ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ

Πιο ψ�ρι
ε�ναι πιο
βαρύ από

όλα;

�νας τόνος. 

Μια μ�λισσα που πετ� με την
όπισθεν. 

ΦΥΣ  ΑΕΝΑΣΟ  ΦΑΡ. 

ΒΟΥΤΑΕ  ΝΑΜΗΛΟ  ΣΤΟΜΕΛΙ. 

ΖΗΤ ΑΜΕΑ ΠΟΤΟ  ΘΕΟΝΑ   ΜΑΣΣΥΓ   Χ�ΡΕΣΕΙ.

ΚΟΥ  ΝΑΜΕ   ΤΟΛΟΥ ΛΑΒ  ΚΑΙΤΟ  ΕΤΡΟΓΚ. 

ΧΟΡΕ  ΨΕΜΕ  ΤΗΝΤΟΡΑ. 

1

2

3

4

5
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Ε�ναι �να ε�δος Παγ�δευσης Εικόνας και Γρ�γορης
Επεξεργασ�ας! Ο Θ-ός «παγιδεύει τις κιν�σεις
σου» και τις καταχωρε� σε τρισδι�στατες εικόνες
… μ�ρη του 3ου Μπετ Αμικντ�σς (Ιερού Ναού)
που θα ξαναχτιστε� όταν �ρθει ο Μεσσ�ας. 

Κ�θε φορ� που κουν�ς το Λουλ�β και το Ετρόγκ
σου, απαγγ�λεις μια προσευχ�, προσφ�ρεις τη
θ�ση σου σε κ�ποιον μεγαλύτερο, ακούς το
Σσοφ�ρ, αν�βεις τα κερι� του Σσαμπ�τ, δ�νεις
ελεημοσύνη � κ�νεις οποιαδ�ποτε �λλη
Μιτσβ�, μικρ� � μεγ�λη, προσθ�τεις �να
τούβλο στο Μπετ Αμικντ�σς  Βοηθ�ς στην

πιο γρ�γορη �λευση της εποχ�ς του Μεσσ�α
όπου θα υπ�ρχει ειρ�νη και ευτυχ�α σε όλο

τον κόσμο. 

Π�ρε το ραβδ� σου � καλύτερα το
Λουλ�β σου, κούνησε το δεξι� και
αριστερ�, π�νω και κ�τω και το Μπετ
Αμικντ�σς θα εμφανιστε� σύντομα
9ι, �σως οι κιν�σεις σου να ε�ναι αυτ�ς
που θα τελειοποι�σουν το σχ�διο!�

Τι κ�νει ο Θ-ός με τις 
Μιτσβότ σου 
(καλ�ς πρ�ξεις);

Ξ�ρεις αλ�θεια τι συμβα�νει όταν
κ�νεις μια Μιτσβ�;

@χι ακριβ�ς, αλλ� αν οι φ�λοι σου σε �βλεπαν να το κ�νεις θα
νόμιζαν πως ε�σαι μ�γος. Πρ�γματι, αυτός ε�ναι �νας ν�ος τρό-
πος να σχεδι�ζεις όλα τα αντικε�μενα, με τη ν�α τεχνολογ�α λ�ι-
ζερ για Παγ�δευση Εικόνας και Γρ�γορη Επεξεργασ�α.

Η Παγ�δευση Εικόνας που χρησιμοποιε�ται για
πολλ� από τα β�ντεο παιχν�δια σου, καταγρ�φει τις
κιν�σεις των χερι�ν σου με ακτ�νες λ�ιζερ και τις
καταχωρε� σε τρισδι�στατα αρχε�α του υπολογι-
στ� σου. 

Η Γρ�γορη Επεξεργασ�α χρησιμοποιε� τις
ακτ�νες λ�ιζερ για να φτι�ξει το αντικε�μενο
που �χεις σχεδι�σει, στρ�μα – στρ�μα,
χρησιμοποι�ντας �να υλικό από υγρό
πλαστικό. Κ�θε 0,1 χιλιοστό, το υλικό
αυτό σκληρα�νει και �τσι χρει�ζονται
μόνο λ�γα λεπτ� για να μεταμορφω-
θε� το σχ�διό σου σε στ�ρεο αντικε�-
μενο, ακριβ�ς όπως το σχεδ�ασες. 

Απλ� φαντ�σου … κούνησε το μολύβι σου όπως
ταιρι�ζει στο σχ�διο σου σκιτσ�ροντας στον α�ρα,
περ�μενε λ�γα λεπτ� και ορ�στε! Το καλύτερο
κρεβ�τι, καναπ�ς � καρ�κλα που ζωγρ�δισες
σύντομα θα εμφανιστε� μπροστ� σου!

Γ�νεται κ�τι από το τ�ποτα;
Μ�πως ζωγραφ�ζεις στον α�ρα και βλ�πεις το
σχ�διό σου να εμφαν�ζεται; 
Μ�πως μιλ�με για μαγε�α; 

26
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Σουκότ Σούπερ Πρτι
�να ψυχαγωγικό απόγευμα για παιδι� και γονε�ς

Γιορτ�στε το Σουκότ. Γευθε�τε τη χαρ�. Εξερευνε�τε την κληρονομι� μας

* Επ�δειξη από μελισσοκόμο: παρακολουθ�στε πως παρασκευ�ζεται το μ!λι 
* Καταπληκτικό Κουκλοθ!ατρο
* Χαρούμενη Χειροτεχν�α
* Πολλ� Παιχν�δια 
* Απολαυστικ� Αναψυκτικ� και Σνακς
* 'ιασκεδαστικ� '(ρα 
* και �λλες Ευχ�ριστες Εκπλ�ξεις

Κυριακ� 19 Οκτωβρ�ου, 15:00 - 18:00
Στο Ρ!στειον, Λαμπτρ(ν 180, Ντούσι Κορωπ�ου, Αττικ�
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Ραββ�νος Μ�ντελ Χ�ντελ
Αβ�ρωφ 5, 104 33, Αθ�να
Τηλ: (+30) 210 - 52 02 880 & 6972 87 99 44
Fax: (+30) 210 - 52 02 881
e-mail: info@chabad.gr • www.chabad.gr

ΧΑΜΠAΝΤ ΤΗΣ ΛAΡΝΑΚΑΣ
Ραββ�νος Ζε�β Ρ$σκιν
*ιογ�νους 7Β,  42461, 6534 Λ$ρνακα Κύπρος 
Τηλ. (+357) 24 828 770 • Fax: (+357) 24 828 771
e-mail: c.j.c.c.@cytanet.com.cy 
www.jewishcyprus.com

A joint project of
Tzivos Hashem and Merkos L’Inyonei Chinuch

Made possible by a grant from: The Rohr Family Foundation

�εν βρ�σκεις την απ�ντηση; 

Κο$ταξε στη Σελ$δα 24 για τις λύσεις.
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Ροσς Ασσαν� τρ�με νόστιμα φαγητ�, Για να ζητ�σεις �να χρόνο γεμ�το γλυκ� πρ�γματα, @πω
ς την

ευτυχ�α
και την

υγε�α
καιτη

χαρ�
που

φ�ρνειη
ζω

��

ΛΗΟΜ

ΔΡ
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ΕΛΜ
Ι

ΤΡΟΣΓΥΓΛΗ ΛΑΑΧ

ΦΕΛΑΚΙ ΡΙΟΥΨΑ

ΡΙΑ
ΝΤΖΑ

ΠΑ

ΣΙΟ
ΛΑΦΑ

ΤΡΑ
ΥΜΟΤΙΑΚΑ

ΑΚΤΡΟΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΚ*ΟΣΗ “ΧΑΜΠΑΝΤ” ΑΘΗΝ�Ν 
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