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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Χ

ριστούγεννα: Η µεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης που
σκορπίζει παντού το λαµπρό φως
της και χαρίζει τη χαρά και τη γαλήνη στις καρδιές όλων των ανθρώπων.
Πριν από 2.000 χρόνια ο Ιωσήφ µε
τη Μαρία ξεκίνησαν για τη Βηθλεέµ όπου τη νύχτα µέσα στον ταπεινό και φτωχικό σταύλο γεννήθηκε ο µεγαλύτερος Βασιλιάς, ο γιος
του Θεού, που ήρθε να γεµίσει φως
τις ψυχές των ανθρώπων. Η Παναγία δεν είχε τίποτα για να τυλίξει το
βρέφος και µόνο τα ζώα το ζέσταιναν µε τα χνώτα τους.

δώρα τους στον νεογέννητο Ιησού.
Έτσι απλά γεννήθηκε ο Χριστός.
Εµείς αυτές τις µέρες πηγαίνουµε
στην Εκκλησία, στολίζουµε το δέντρο, φτιάχνουµε γλυκά και ανταλάσσουµε δώρα. Τις µέρες αυτές τις
χαίρονται καλύτερα οι άνθρωποι
που έµειναν στην καρδιά ακόµη
παιδιά µε ψυχές αγνές και ταπεινές
γιατί οι µεγάλοι παρασυρµένοι από
τις ασχολίες και τα καθήκοντά τους
δε στέκονται µε ευλάβεια, αγάπη
και ταπεινότητα µπροστά στο µεγαλείο της Γέννησης.
Έτσι λοιπόν ας ευχηθούµε να φωλιάσουν στις καρδιές όλων τα σωτήρια µηνύµατα όπως ακούστηκαν
τη χειµωνιάτικη εκείνη νύχτα: Ταπείνωση, Αγάπη, Ειρήνη.
∆ηµήτρης Γιώτας

ΕΘΙΜΑ
Ψηλά στον ουρανό εµφανίστηκε
ένα µεγάλο λαµπερό αστέρι που έδειξε το δρόµο στους Τρεις Μάγους
για να προσφέρουν τα

α έθιµα της εορταστικής περιό-

Τδου καλύπτουν δύο κυρίως µέ-

ρες: Την Παραµονή και ανήµερα
της γιορτής των Χριστουγέννων

αλλά επεκτείνονται και σε άλλες
δυο, τη δεύτερη και την τρίτη µέρα.
Αυτή είναι σχετικά µικρή περίοδος
συγκριτικά µε το Πάσχα που καλύπτει δύο ολόκληρες εβδοµάδες. Κι
αυτό επειδή την εορτάσιµη περίοδο
του ∆ωδεκαήµερου ο Χριστιανικός
κόσµος βρίσκει δύο άλλες ευκαιρίες
για να εκδηλώσει τη χαρά του και
να ζήσει Λαογραφικά:
Τη µεγάλη ηµέρα του Αγίου Βασιλείου που συνδυάζει και τα γνωστά
έθιµα που σχετίζονται µε την Πρωτοχρονιά και λίγο αργότερα την εξίσου σπουδαία µέρα των Θεοφανείων, µε τον Αγιασµό των υδάτων
και τη βάπτιση του Χριστού για τη
σωτηρία του Ανθρώπου πάνω στη
Γη.
Αλίκη Σουσουγγέλη

µπελ για την Ειρήνη το 1965. Η οργάνωση χρησιµοποιεί ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές εκποµπές και βιντεοταινίες, θεατρικές παραστάσεις,
έντυπα, αφίσες και δηµόσιες συζητήσεις για τη διάδοση καινούριων
πληροφοριών σχετικά µε την υγεία,
την καλή διαβίωση και τα δικαιώµατα των παιδιών σ' όλο τον κόσµο.
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ενώ
ένα µικρό µέρος του κόσµου ζει
µέσα στον πλούτο και διαθέτει ισχυρή τεχνολογία, πολλά παιδιά
αγωνίζονται ακόµη για την επιβίωσή τους.
Είναι σίγουρο πως αν κι εµείς βοηθήσουµε το έργο της UNICEF, ο
κόσµος µας θα γίνει καλύτερος.
Κωνσταντίνα Σταυρίδου

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Η UNICEF ιδρύθηκε το 1946 από
τη γενική συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών για να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των παιδιών που ήταν
επείγουσες λόγω του πολέµου που
είχε µόλις λήξει. Επίσης είχε σαν
στόχο να µειώσει τις τροµερές επιπτώσεις που αυτές οι ανάγκες προκαλούν στους νεότερους πολίτες
του πλανήτη µας. Το όνοµά της συµπτύχθηκε σε "Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τα παιδιά" αλλά το αρχικό λογότυπο που την
εκφράζει µέχρι σήµερα (UNICEF)
διατηρήθηκε.
Η UNICEF, που από τότε που δηµιουργήθηκε υποστηρίζει τη στενή
σχέση µεταξύ της Προόδου, της
Ειρήνης και της καλής διαβίωσης
των παιδιών, έλαβε το βραβείο Νό-

Ένας τρόπος για να γίνει γνωστό
ένα προϊόν σε πολύ κόσµο είναι η
διαφήµιση. Από τους πολλούς τρόπους που µπορεί κάποιος να διαφηµίσει τα προϊόντα του, έχει επικρατήσει αυτός που γίνεται µέσα από
την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις
εφηµερίδες, τα περιοδικά και τις
αφίσες.
Επειδή τα µέσα αυτά απευθύνονται
σε εκατοµµύρια ανθρώπων, καταλαβαίνουµε και τη δύναµη που έχει
η διαφήµιση. Το γεγονός ότι µέσω
αυτής γνωρίζουµε τα προϊόντα , τις
δυνατότητές τους, τη χρήση τους
και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά
τους θα λέγαµε ότι είναι θετική η
επίδραση της στον άνθρωπο.
Υπάρχει όµως και η αρνητική
πλευρά. Τις περισσότερες φορές
ξεγελάει τον άνθρωπο και παρουσιάζει µια εικόνα που δεν είναι η

πραγµατική. Άλλες φορές χρησιµοποιεί τον ανθρώπινο πόνο ή τις ανθρώπινες αδυναµίες και τις επιθυµίες των παιδιών και µέσα από µια
καλά φτιαγµένη διαφήµιση µάς δηµιουργεί την ανάγκη (χωρίς να το
καταλάβουµε) να αποδεχθούµε το
προϊόν. Η συχνή επανάληψη επίσης
δεν έχει σκοπό να µας γνωρίσει το
προϊόν, αλλά να το αποδεχθούµε.
Όλοι λοιπόν που ασχολούνται µε
την διαφήµιση πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να παρουσιάζουν την
πραγµατική εικόνα και όχι την ψεύτικη µε σκοπό µόνο το κέρδος.
Πρέπει όµως κι εµείς να µη δεχόµαστε αµέσως αυτά που µας παρουσιάζουν µε την διαφήµιση, αλλά
µε κρίση, λογική και ανάλογα µε τις
ανάγκες και τις δυνατότητές µας να
επιλέγουµε αυτό που πραγµατικά
θέλουµε και όχι αυτό που προβάλλει και παρουσιάζει η διαφήµιση.
Αντώµης Κρουστάλλης
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

λαµάτας κλπ., όπου και παρέµεινε
µέχρι το 1917. Το 1918 η επιτροπή
σύνταξης διδακτικών βιβλίων ανέθεσε σ αυτόν τη σύνταξη πρότυπου
Αναγνωστικού βιβλίου για την
Γ΄∆ηµοτικού, γεγονός που τον οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου
"Τα ψηλά βουνά ", το οποίο υπήρξε
σταθµός για τους µετέπειτα σχολικούς συγγραφείς. Το 1918 διορίστηκε διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης και αργότερα πρόεδρος
του µόνιµου πενταµελούς καλλιτεχνικού συµβουλίου της. Το 1923
έλαβε το Αριστείο Γραµµάτων και
Τεχνών και διορίστηκε στο Αµαλίειο Ορφανοτροφείο καθηγητής της
Εφαρµοσµένης στη γυναικεία βιοτεχνία διακοσµητικής. Στη Λογοτεχνία παρουσιάστηκε πολύ νωρίς
µαθητής ακόµη µ' ένα σατιρικό στιχούργηµα "Αι µηχανορραφίαι" και
µε το διήγηµά του "Ο Ψωµάς" που
µε εισήγηση του Ξενόπουλου συµπεριλήφθηκε στις σελίδες της "Εικονογραφηµένης Εστίας". Στη συ-

Π

οιητής, πεζογράφος, δηµοσιογράφος, αισθητικός της τέχνης
και ακαδηµαϊκός. Καρπενήσι 1877
- Αθήνα 1940. Από το 1890 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Παρακολούθησε µαθήµατα ιατρικής, ενώ
παράλληλα σπούδαζε και ζωγραφική. Ακολουθώντας τη δηµοσιογραφία συνεργάστηκε στην εφηµερίδα
"Ακρόπολις" του Γαβριηλίδη και
στο έντυπο "Σκριπτ" όπου εργάστηκε και ως αρχισυντάκτης γράφοντας πολιτικά άρθρα και χρονογραφήµατα. Το 1912, αφού πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στο
"Εµπρός" ως τακτικός χρονογράφος, εγκατέλειψε τη δηµοσιογραφία
και διορίστηκε νοµάρχης στην αρχή
Ζακύνθου, έπειτα Κυκλάδων, Κα-

νέχεια συνεργάστηκε στα καλύτερα
περιοδικά της εποχής, στα "Παναθήναια", στον "Νουµά" , στην "Ηγησώ" στον "Καλλιτέχνη", στη
"Νέα Ζωή" κ.ά. Το 1897 εκδόθηκαν
τα "Πολεµικά τραγούδια" και το
1920 τα "Χελιδόνια" παιδικά διηγήµατα για τα σχολεία µελοποιηµένα από τον Γ. Λαµπελέτ. Ακολούθησαν οι "Πεζοί Ρυθµοί "1923 , τα

"∆ιηγήµατα" 1927 και τα "Θεία
∆ώρα" 1932. Εκτός από το διδακτικό βιβλίο του "Τα ψηλά βουνά" εξέδωσε για σχολική χρήση τα "Νεοελληνικά αναγνώσµατα". Το 1929
διδάχτηκε από το θέατρο Κοτοπούλη το θεατρικό του έργο "Ο Όρκος
του Πεθαµένου", µια ελεύθερη διασκευή του δηµοτικού "Το τραγούδι
του νεκρού αδελφού". Ως πεζογράφος, θεωρείται µεταξύ των αρίστων, χαρακτηριστικά του υπήρξαν
η πρωτοτυπία, η σαφήνεια, η πυκνότητα και η γλαφυρότητα. Γλώσσα του, µε µικρές εξαιρέσεις, υπήρξε η απλή αστική καθοµιλουµένη
µε στοιχεία καθαρεύουσας, στα
χρονογραφήµατά του. Ως διηγηµατογράφος χρησιµοποιεί τη δηµοτική. Το περιεχόµενο των διηγηµάτων του είναι ποικίλο, οι τύποι του
παρµένοι από την αστική επαρχιακή
ζωή. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα, η φυσιολατρία. Η ποίησή του
ως προς τη στιχουργία χαρακτηρίζεται από ευχέρεια, επιµέλεια και
µετρική ποικιλία. Ως προς τη µορφή
είναι γλαφυρή, ως προς το περιεχόµενο απαισιόδοξη. Ως σχολικός
ποιητής και συγγραφέας, είναι ενθουσιώδης οπαδός της συναισθηµατικής αγωγής. Ό,τι ωριµότερο είχε
σε ευρήµατα ύφους, σε ποιότητα
στοχασµού και σε ψυχολογικό βάθος το έδωσε µε το οδοιπορικό του
"Άγιον Όρος". Μαζί µε τον Βιζυηνό
και τον Πάλλη πρόσφερε πάρα
πολλά στη σχολική λογοτεχνία. Πέθανε από συγκοπή καρδιάς µέσα σε
ένα τραµ.
Άρης Ιωσηφίδης

ΓΛΥΚΑ ΕΘΙΜΑ:
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ

Υλικά:
2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι, 1 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη, ½ φλιτζάνι
τσαγιού κονιάκ, ½ φλιτζάνι τσαγιού
χυµό πορτοκαλιού, 7 ½ φλιτζάνια
τσαγιού αλεύρι (µαλακό), κανέλα ή
ξύσµα πορτοκαλιού, 2 κουταλάκια
τσαγιού κοφτά µπέικιν, 1 κοφτό
κουταλάκι τσαγιού σόδα.
Για το σιρόπι: Από 2 φλιτζάνια τσαγιού µέλι, ζάχαρη και νερό.

Εκτέλεση:
∆ουλεύουµε µαζί το λάδι, το κονιάκ, το χυµό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και την κανέλα. Χτυπάµε στο
µπλέντερ το µίγµα. Κοσκινίζουµε
µαζί το αλεύρι, το µπέικιν και τη
σόδα. Ρίχνουµε τα δύο µίγµατα µαζί
λίγο-λίγο, ενώ ανακατεύουµε µε
κουτάλι. Κατόπιν ζυµώνουµε τη
ζύµη και προσθέτουµε αν χρειασθεί
λίγο ακόµα αλεύρι. Παίρνουµε
κοµµατάκια ζύµης και τα πλάθουµε
σε µπαλάκια. Τα πατάµε πάνω στον
τρίφτη του τυριού για να γίνουν σαν
πιτούλες. Τις τυλίγουµε και δίνουµε
το σχήµα µελοµακάρονου. Βάζουµε
τα µελοµακάρονα σε ταψί και τα
ψήνουµε σε µέτριο φούρνο επί 25

λεπτά. Βράζουµε επί 5 λεπτά το µέλι, τη ζάχαρη και το νερό. Αφαιρούµε τον αφρό και ρίχνουµε το
σιρόπι βραστό επάνω στα χλιαρά
µελοµακάρονα, όπως είναι µέσα
στο ταψί. Τα αφήνουµε ώσπου να
κρυώσουν και τα βάζουµε σε πιατέλα. Τα πασπαλίζουµε µε καρύδια
και κανέλα.
Παναγιώτης ∆ηµητριάδης
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το καλό βιβλίο µορφώνει, ψυχαγωγεί και διασκεδάζει τον άνθρωπο.
Εµείς σας προτείνουµε τα παρακάτω βιβλία και περιοδικά:
¾ "Η µωβ οµπρέλα" της Άλκης
Ζέη. Μια µωβ οµπρέλα µπορεί
να κάνει τη φαντασία των παιδιών να καλπάζει αχαλίνωτη.
¾ "Τα ψηλά βουνά" του Ζαχαρία
Παπαντωνίου. Απλά κλασικό!
¾ "Εµένα µε νιάζει" της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη. Ένα
συναρπαστικό γλαφυρό µυθιστόρηµα που ευαισθητοποιεί
τους νέους για το καυτό πρόβληµα της εποχής µας, τη ρύπανση.

¾ "Ο Πρίγκιπας κι ο Φτωχός"
του Μαρκ Τουαίν. Το µυθιστόρηµα αυτό είναι µια συναρπαστική περιπέτεια, µια εύθυµη
σάτιρα της ροµαντικής Αγγλίας
αλλά κι ένα χρονικό ενηλικίωσης.
¾ "Το καπλάνι της βιτρίνας" της
Άλκης Ζέη. Η ιστορία του καπλανιού µαγεύει µικρούς και
µεγάλους που µπλέκονται όλοι
σε ένα περίπλοκο παιχνίδι.
¾ "Οι νικητές" της Ζωρζ Σαρρή.
Στα χρόνια της Γερµανικής κατοχής η Ζωή, µια δεκαπεντάχρονη κοπέλα, αγωνίζεται µαζί
µε τους συντρόφους της για την
ελευθερία.
¾ "Πέντε παιδιά κι ένα...βουνό"
της Ιωάννας ΜπουκουβάλαΑναγνώστου. Το µυθιστόρηµα
αυτό µάς διηγείται διάφορα ενδιαφέροντα περιστατικά που
ζουν πέντε αδέρφια και οι γονείς
τους και την αντιµετώπισή τους,
από κοινού, δείχνοντας µε σαφήνεια πώς λειτουργούσαν κάποτε οι Ελληνικές οικογένειες.
Περιοδικά:
¾ "Γαιόραµα": Εξερευνώντας τα
µυστικά της Γης.
¾ "Ελληνικό Πανόραµα": Μια
πανοραµική άποψη της Ελλάδας
¾ "OXYGEN": Μια καθαρή αναπνοή απ'όλο τον κόσµο.
∆ιαµαντής Μπάµπουλας
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Α.Ο.Κ.

Όνοµα Πατρός: Γιώργος Αληµήσης
(πρόεδρος) Όνοµα Μητρός: Γιάννης Βόσκας (προπονητής) Το γένος:
Ηρακλής-Φίλιπποι-Νεάπολις
(Α.Ε.Κ.) Γεννηθείς: 1965 (ετών 34)
Όνοµα: Γαλάζιοι Αργοναύτες Επώ-

νυµο: Ελαφρά Ταξιαρχία του Βορρά
Πριν από 34 χρόνια οι Ασλανίδης,
Κούντουρας, Καραµπετάκης, Μοδούρας, Μπαρµπαλέξης και άλλλοι
πολλοί µε τον ιδρώτα τους και µόνο
για τη φανέλα κράτησαν τον ΑΟΚ
στα ψηλά σκαλοπάτια της Α Εθνικής. Σήµερα πολλοί από αυτούς είναι στις κερκίδες και βλέπουν µε
απογοήτευση το ανάστηµα του
ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ δεν πάει καλά στο
Πρωτάθληµα. Για να ανέβει ψηλά
χρειάζεται µεταγραφές, αλλιώς θα
πέσει στη Β Εθνική. Αλλά κυρίως ο
ΑΟΚ θέλει χρήµατα για να αγοράσει αυτούς τους παίκτες πράγµα
που δεν έχει. Ελπίζουµε µε τον καινούριο προπονητή να τα πάει καλύτερα.
Το σχολείο µας δεν µπόρεσε να συνεχίσει στο Πρωτάθληµα 5Χ5. Είχαµε δυο πολύ καλούς προπονητές
που µας συµπαραστάθηκαν.
Βασίλης
Μπρέζας

ΚΑΙ ΛΙΓΟ…ΓΕΛΙΟ

 Γιατρέ νοµίζω πως έχει ελαττωθεί η όρασή µου…
Σας πιστεύω. Εδώ είναι κρεοπωλείο!
 Στο εστιατόριο:
-Γκαρσόν, αυτός ο λογαριασµός είναι πολύ αλµυρός!
-Προσθέστε λίγο νερό κύριε!
 Στο σχολείο:
-Τι εξήγηση µπορείς να δώσεις
Γιαννάκη όταν ακούσεις την παροι-

µία "το ένα χέρι νίβει τ' άλλο και τα
δυο το πρόσωπο";
-Ότι και τα δυο είναι πολύ βρόµικα!
∆έσποινα Χριστόφα

Ο ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Άγιος Βασίλης υπήρξε από τις
µεγαλύτερες µορφές της εκκλησίας µας,τόσο για το χαρακτήρα
του,όσο και για τη µόρφωσή του. Η
φιλανθρωπία του παρέµεινε θρυλική. Μοίρασε όλη την περιουσία του
στους φτωχούς,έφτιαξε στην Καισάρεια φτωχοκοµείο και πέθανε
µόλις 48 ετών από τις στερήσεις της
ασκητικής ζωής. Την κηδεία του
παρακολούθησαν χιλιάδες κόσµου.
Τέτοια ήταν η λατρεία και ο θαυµασµός που του είχε ο κόσµος για
την καλοσύνη του που πολλοί τον
µιµούνταν. Άφηναν γενειάδα και
προσπαθούσαν να είναι λεπτοί και
ωχροί, όπως εκείνος, που ήταν ασκητής. Στην Ελλάδα πίστευαν πως
αµέσως µετά τα Χριστούγεννα ξεκινούσε πεζοπόρος, µε το ραβδί στο
χέρι, πάντοτε καλός και οµιλητικός
µε όποιον συναντούσε. ∆εν κρατούσε κοφίνι, ούτε σάκο φορτωµένο µε δώρα. Εκείνο που έφερνε
στους ανθρώπους ήταν περισσότερο
συµβολικό. Την καλή τύχη και την
ευλογία του. Από το µαγικό του
ραβδί, µε θαυµαστό τρόπο, βλάσταιναν ή ζωντάνευαν κλαδιά και
πέρδικες, σύµβολα των δώρων που
θα µπορούσε να µοιράσει στους πιστούς του.
(Από έντυπο του προγράµµατος
"ΜΕΛΙΝΑ")
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