
 
 
 
 

 
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΥΛΑ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ 11ΟΥ ∆Η-

ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

 
 
 
 

λοι µε το που έρχονται τα 
Χριστούγεννα το µυαλό µας 

πάει στο στόλισµα του δέντρου, 
στα γλυκίσµατα και στην αλλαγή 
του παλιού χρόνου. Ο κανονικός 
λόγος, όµως που γιορτάζουµε τα 
Χριστούγεννα είναι η γέννηση του 
Χριστού, από όπου και η λέξη 
Χριστούγεννα. Ο Χριστός γεννή-
θηκε σε µια σκοτεινή και κρύα 
φάτνη, στην Βηθλεέµ. Μέσα στη 
φάτνη είχε πολύ κρύο αλλά οι α-
νάσες των ζώων ζέσταιναν το µι-
κρό Χριστό. Ο Χριστός γεννήθηκε 
για να διδάξει την καλοσύνη, την 
αγάπη, το σεβασµό και την αλλη-
λεγγύη που πρέπει να νιώθουµε ο 
ένας για τον άλλο. Ο Θεός διάλεξε 
τη Μαρία για να γεννήσει το Χρι-
στό επειδή από πολύ µικρή ξεχώ-
ριζε την καλοσύνη. Αυτή είναι η 
πραγµατική έννοια των Χριστου-
γέννων.  

Ιωάννα Χατζηλιάδου 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

α Χριστούγεννα είναι µια µε-
γάλη γιορτή του Χριστιανι-

σµού. Υπάρχουν πολλά έθιµα για 
τα Χριστούγεννα. Μερικές φορές 
πριν τα Χριστούγεννα στολίζουµε 
όλοι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
µε πολύχρωµες µπάλες και φωτά-
κια. Οι νοικοκυρές φτιάχνουν µε-
λοµακάρονα και κουραµπιέδες. 

Την παραµονή των Χριστουγέν-
νων τα παιδιά πηγαίνουν  µε τα 
τρίγωνα τους στα σπίτια και στα 
µαγαζιά και λένε τα κάλαντα. Τα 
Χριστούγεννα πηγαίνουµε όλοι 
στην εκκλησία. Τη τελευταία µέ-
ρα του χρόνου, το βράδυ στις δώ-
δεκα η ώρα κλείνουµε τα φώτα 
και περιµένουµε να έρθει ο και-
νούριος χρόνος. Έξω από την πόρτα 
σπάνε ένα ρόδι για να πάει καλά η 
χρονιά. Πάνω στο τραπέζι αφή-
νουµε ξηρούς καρπούς, γλυκά και 
φρούτα για να τα φάει ο Αι-

Ό Τ 

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ! ΕΘΙΜΑ 
300 δρχ



 

Βασίλης όταν έρθει να φέρει τα 
δώρα. Καλά Χριστούγεννα και 
Καλή Πρωτοχρονιά! 

Μαρία Μαυροθαλασσίτου 
 

 
 
 
 
 

 
Η UNICEF είναι οργάνωση του 
Ο.Η.Ε. που ιδρύθηκε το 1946 και 
το 1965 βραβεύτηκε µε το βραβείο 
Νόµπελ για την Ειρήνη. 
Η UNICEF ιδρύθηκε για την 

περίθαλψη των εξαθλιωµένων 
παιδιών που άφησε πίσω του ο Β΄ 
Παγκόσµιος Πόλεµος. 
Η UNICEF είναι ένας οργανι-

σµός στο οποίο δουλεύουν κάποιοι 
άνθρωποι που συγκεντρώνουν κά-
ποια πράγµατα : ρούχα, τρόφιµα 
και φάρµακα και τα στέλνουν στα 
παιδιά που είναι άρρωστα και τα 
παιδιά της Αφρικής αλλά και των 
άλλων παιδιών από άλλες χώρες. 
Ακόµα η  UNICEF δεν ξεχωρίζει 
µαύρα ή άσπρα παιδιά, στέλνει 
ρούχα, φάρµακα και τρόφιµα σε 
όλα τα παιδιά που τα χρειάζονται. 
Η UNICEF είναι η ελπίδα των 

παιδιών επειδή από τότε που βγή-
κε τα παιδιά άρχισαν να ελπίζουν 
πως θα γίνουν καλά από τις αρ-
ρώστιες, πως θα έχουν φάρµακα 
όποτε αρρωσταίνουν για να γίνο-
νται καλά, πως θα έχουν ρούχα 
και τρόφιµα για να ντύνονται και 
να τρώνε. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της που έδωσε στη δηµοσιότητα η 
UNICEF, αυτήν τη στιγµή σε 
όλο τον κόσµο 250 εκατοµµύρια 
παιδιά εργάζονται, 300 εκατοµµύ-

ρια παιδιά ζουν σε τενεκεδούπολεις 
και 600 µε 700 εκατοµµύρια ζουν 
µε ένα δολάριο την ηµέρα. 
Η UNICEF, που υπερασπίζεται 

τα παιδιά εδώ και 55 χρόνια, µε 
µια ισχυρή παρουσία σε 162 χώ-
ρες και περιοχές του πλανήτη χά-
ρη στις επεµβάσεις τις κατάφερε 
περισσότερο από 1.000.000 παιδιά 
κάθε χρόνο να γιορτάζουν τα πέ-
µπτα τους γενέθλια, περίπου 
50.000.000 παιδιά να επιστρέ-
ψουν στο σχολείο και 20.000.000 
παιδιά να σωθούν από βέβαιο θά-
νατο. 

Αντώνης Ποδάρας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ποτήρι του νερού λάδι εκλεκτό 
½ ποτήρι του νερού ζάχαρη 
½ ποτήρι χυµός πορτοκαλιού και 
λεµονιού (ανάµεικτα) 
1 ποτήρι χονδροκοµµένα καρύδια 
3 ποτήρια αλεύρι µαλακό (όσο πά-
ρει) 
1 φλυντζανάκι του καφέ κονιάκ 
2 κουταλάκια µπέικιν πάουντερ 
Για το σιρόπι : 
1 ποτήρι του νερού ζάχαρη  
1 ποτήρι του νερού µέλι 
½ ποτήρι νερό 
Εκτέλεση:  
Κοσκινίζετε το αλεύρι και το ανα-
κατεύετε µε την πάουντερ. Σε πή-
λινη λεκάνη, δουλεύετε το λάδι µε 
τη ζάχαρη επί µία ώρα. Προσθέτε-
τε το κονιάκ και τον χυµό πορτο-

ΓΛΥΚΑ  ΕΘΙΜΑ: 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 



καλιού-λεµονιού. Ρίχνετε το αλεύ-
ρι λίγο-λίγο και ζυµώνετε καλά να 
γίνει µια µαλακή ζύµη. Πλάθετε 
τα µελοµακάρονα κυλινδρικά, τα 
πιέζετε µε το πιρούνι να γίνει η 
επιφάνεια τους αυλακωτή, τοπο-
θετείτε σε λαµαρίνα και ψήνετε σε 
µέτριο φούρνο 20-30 λεπτά. Στο 
µεταξύ βάζετε το νερό, τη ζάχαρη 
και το µέλι να πάρουν µερικές 
βράσεις. Ξαφρίζετε και βουτάτε 
µέσα στο σιρόπι τα µελοµακάρονα 
κρύα (όχι περισσότερα από 3-4 
Βγάζετε µε τρυπητή κουτάλα, το-
ποθετείται σε πιατέλα και πα-
σπαλίζετε µε τα καρύδια και λίγη 
κανελοζάχαρη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Κωστής Παλαµάς γεννήθηκε 

στην Πάτρα το 1859. Η οικογέ-
νεια του όµως ήταν ιστορική : ο 
πατέρας του ήταν νοµικός γι΄ αυτό 
ο Κωστής Παλαµάς ήθελε και ε-
κείνος να γίνει νοµικός αλλά γρή-
γορα τα παράτησε κι ήθελε να 
ασχοληθεί µε τη λογοτεχνία. Έ-
γραψε πολλά ποιήµατα και διάφο-
ρα άλλα έργα και διηγήµατα. Ή-
τανε πολύ εργατικός και χρησιµο-

ποιούσε. Ήταν ένας από τους κο-
ρυφαίους Νεοέλληνες ποιητές. 
Από το 1886, που δηµοσίευσε την 
πρώτη του ποιητική συλλογή «Τα 
τραγούδια της πατρίδας µου», ως 
το θάνατο του συµπλήρωσε πενή-
ντα πέντε χρόνια πνευµατικής 
δηµιουργίας. Έγραψε πάνω από 
τριάντα βιβλία, τα περισσότερα 
ποιήµατα. Μέσα στο έργο του θέ-
λησε να κλείσει όλη την Ελλάδα 
όλων των εποχών. Εργάστηκε ως 
δηµοσιογράφος και γραµµατέας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 

1926 έγινε ακαδηµαϊκός. Ο Κω-
στής Παλαµάς υπήρξε η κεντρική 
µορφή των Ελληνικών γραµµά-
των επί µισό αιώνα. Πέθανε το 
1943 στην κατοχή και ο λαός της 
Αθήνας βρήκε την ευκαιρία να 
εκδηλώσει το αδούλωτο φρόνηµά 
του. Τα σπουδαιότερα έργα του εί-
ναι : «∆ωδεκάλογος του γύφτου», 
«Τραγούδια της πατρίδας µου», 
«Ο ύµνος της Αθηνάς» (που βρα-
βεύτηκε), «Οι καηµοί της λιµνο-
θάλασσας», «Η πολιτεία και η 
µοναξιά», «∆ειλοί και σκληροί», 
«η φλογέρα του βασιλιά» και άλ-
λα. 

 
 
 

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 



 

 
 
 
 

ο καλό βιβλίο µορφώνει, ψυ-
χαγωγεί και διασκεδάζει τον 

άνθρωπο. Εµείς σας προτείνουµε 
τα παρακάτω βιβλία: 
Τα 88 ντολµαδάκια του 

ΕυγένιουΤριβιζά  
Η δεσποινίδα Πεπότα της Πα-

λόµα Μπόρντονς. 
Ο γίγαντας Πανσές και η Φεγ-

γαρένια της Πόλυ Βασιλάκη 
Ο αδερφός της Ασπασίας του 

Μάνου Κοντολέων 
Ο µεγάλος φιλικός γίγαντας του 

Ρόαλντ Νταλ  
Ο Τζίµης και το Γιγαντοροδάκι-

νο του Ρόαλντ Νταλ  
Ματίλντα του Ρόαλντ Νταλ  

Κωνσταντίνα Καριώτου 
 

 
 

 
 
 
 

 Άγιος Βασίλης υπήρξε από 
τις µεγαλύτερες µορφές της 

εκκλησίας µας, τόσο για το χαρα-
κτήρα του, όσο και για τη µόρφω-
σή του. Η φιλανθρωπία του παρέ-
µεινε θρυλική. Μοίρασε όλη την 

περιουσία του στους φτωχούς, έ-
φτιαξε στην Καισάρεια φτωχοκο-
µείο και πέθανε µόλις 48 ετών 
από τις στερήσεις της ασκητικής 
ζωής. Την κηδεία του παρακολού-
θησαν χιλιάδες κόσµου. Τέτοια 
ήταν η λατρεία και ο θαυµασµός 
που του είχε ο κόσµος για την κα-
λοσύνη του που πολλοί τον µιµού-
νταν. Άφηναν γενειάδα και προ-
σπαθούσαν να είναι λεπτοί και 
ωχροί, όπως εκείνος, που ήταν α-
σκητής. Στην Ελλάδα πίστευαν 
πως αµέσως µετά τα Χριστούγεν-
να ξεκινούσε πεζοπόρος, µε το ρα-
βδί στο χέρι, πάντοτε καλός και 
οµιλητικός µε όποιον συναντούσε. 
∆εν κρατούσε κοφίνι, ούτε σάκο 
φορτωµένο µε δώρα. Εκείνο που 
έφερνε στους ανθρώπους ήταν πε-
ρισσότερο 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 µοιρά-
σει στους πιστούς του. 
(Από έντυπο του προγράµµατος 
"ΜΕΛΙΝΑ") 
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