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α Χριστούγεννα έφτασαν. 
Όλοι ετοιµάζονται να 

στολίσουν το δέντρο να δια-
κοσµήσουν το σπίτι τους και 
να πάρουν δώρα. 
Γιατί γίνεται όµως αυτό; ο 
Χριστός ήρθε στη γη για να 
φανερώσει την αλήθεια και 
να µας σώσει από τις αµαρ-
τίες. Με τις πράξεις και τη δι-
δασκαλία του φανέρωσε ότι 
τα χρήµατα δεν είναι το κα-
λύτερο αγαθό. 
Τα Χριστούγεννα γιορτά-
ζουµε την γέννηση του Χρι-
στού. Αυτές τις µέρες πηγαί-
νουµε στην εκκλησία, και 
παίρνουµε το άγιο φως. 
Τις µέρες αυτές γιορτάζουν 
καλύτερα οι άνθρωποι που 
έµειναν στην καρδιά ακόµη 
και παιδιά που µε ψυχές τα-

πεινές γιατί οι µεγάλοι πα-
ρασυρµένοι µε τις ασχολίες 
τους ξεχνούν το νόηµα των 
Χριστουγέννων. 
Έτσι ας ευχηθούµε να µπει 
στις καρδιές όλων η γέννηση 
του Χριστού. 
Κωνσταντίνος Χατζηαντω-
νίου 

 

 
α Χριστούγεννα είναι µια 
από τις µεγαλύτερες 

γιορτές. Ακούγοντας την λέ-
ξη Χριστούγεννα µας έρχο-
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νται στο νου όµορφες εικόνες 
που µας γεµίζουν χαρά. 
Τα έθιµα των Χριστουγέν-
νων είναι πολλά. Ένα έθιµο 
είναι το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, που το στολίζουµε 
τις παραµονές των Χριστου-
γέννων. 
Την παραµονή των Χρι-
στουγέννων τα παιδιά γυρί-
ζουν στις γειτονιές και λένε 

τα κάλαντα. 
Το Χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι είναι πλούσιο και γιορ-
ταστικό. Μαζεύονται οι συγ-
γενείς, τρώνε γαλοπούλα και 
άλλα φαγητά. 
 
Τις µέρες των Χριστουγέν-
νων τα σπίτια είναι στολι-
σµένα µε τα γιορτινά τους 
και οι νοικοκυρές φτιάχνουν 
Χριστουγεννιάτικα γλυκά 
(κουραµπιέδες, µελοµακάρο-
να). 
Κωνσταντίνα Καρυώτου 
 

 
 
 
 
 

 UNICEF είναι ένας οργα-
νισµός που ιδρύθηκε το 

1946. έχει σκοπό να βοηθήσει 
τα παιδιά  απ’ όλο τον κόσµο 
που έχουν προβλήµατα. 
Βραβεύτηκε το 1965 µε το 
βραβείο Νόµπελ για την ει-
ρήνη. Στη UNICEF δουλεύ-
ουν πολλοί άνθρωποι και συ-
γκεντρώνουν ρούχα, τρόφι-
µα και φάρµακα. Τα στέλ-

νουν 
στα 
παιδιά 
που τα 
έχουν 
ανάγκη. 
∆εν ξε-
χωρίζει 
µαύρα ή 
άσπρα 
παιδιά. 

Οι γιατροί που είναι στη 
UNICEF ταξιδεύουν σε όλες 
τις χώρες και κυρίως στην 
Αφρική που τα παιδιά έχουν 
ανάγκη. Τα σχολεία συγκε-
ντρώνουν χρήµατα, η εκκλη-
σία ρούχα και τα στέλνουν 
στην  UNICEF. Η UNICEF 
από τότε που ιδρύθηκε έγινε 
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η ελπίδα όλων των παιδιών 
του κόσµου. Ελπίζουν πως θα 
γίνουν καλά απ’ τις αρρώ-
στιες, θα έχουν φάρµακα, 
ρούχα, τρόφιµα. Όλοι πρέπει 
να βοηθήσουµε για να δούµε 
αυτά τα παιδιά να χαµογε-
λούν.  
Μαρία Μαυροθαλασσίτου 
 
 
 
Κωνσταντινάτα    (Μεθυσµένα) 

 
Υλικά : 
1 λίτρο 
λάδια 
σπορέλαιο  
½ λίτρο 
µπύρα 
2 µπαίκιν  

3 κουταλιές σούπας ζάχαρη  
αλεύρι όσο πάρει (όχι πολύ 
σφιχτό)  
 
Γέµιση: 
Καρύδια στα τέσσερα κοµµέ-
να, κανέλα, µαρµελάδα τα 
ανακατεύουµε σε ένα µπολ. 
Σιρόπι : 3 ποτήρια ζάχαρη, 5 
ποτήρια νερό.  
Ρίχνουµε σε µια λεκάνη όλα 
τα υλικά και τα ζυµώνουµε 
καλά. 
Παίρνουµε λίγο από τη ζύµη 
και τα’ ανοίγουµε σε µικρά 
στρογγυλά σχήµατα. Τα 

βάζουµε λίγο από τη γέµιση 
στη µέση και τα κλείνουµε 
καλά. Μετά τα βάζουµε στο 
φούρνο 180ο C για 20 λεπτά..  
Όταν κρυώσουν τα βουτάµε 
στο καυτό σιρόπι για λίγο. 
Ρίχνουµε από επάνω ινδοκά-
ρυδο. 
Καλή σας όρεξη! 
Σοφία Τσινεκίδου 

 
ας αρέσει πολύ στον ε-
λεύθερο χρόνο µας να 

διαβάζουµε βιβλία γιατί µας 
προσφέρουν πολλές γνώσεις 
και µε βοηθούν να εκφράζο-
µαι καλύτερα στον προφορι-
κό και γραπτό λόγο. Γι’ αυτό 
κι εµείς σας προτείνουµε αυτά 
τα βιβλία.  

 
‘’Το ασηµένιο µενταγιόν’’ της 
Κίρα Σίνου 
‘’Το καπλάνι της βιτρίνας’’ 
της Άλκης Ζέη  
‘’Ο ασπροδόντης’’ του Τζακ 
Λόντον  
‘’Με οικογένεια’’ του Έκτορ 
Μάλο 
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‘’Το όνειρο της Χώρας του 
Ποτέ’’ του Τόρµαντ Χάου-
γκεν 
‘’Το κάλεσµα της άγριας φύ-
σης’’ του Τζακ Λόντον  
‘’ Ένα παράξενο κορίτσι’’ της 
Άννι Σµιθ 
‘’Ιστορίες για παιδιά’’ του 
Όσκαρ Ουάϊλντ  
‘’Χριστουγεννιάτικα διηγή-
µατα’’ του Αλέξανδρου Πα-
παδιαµάντη  
‘’Το τόπι µε τα χρώµατα’’ 
του Αντώνη Λαµπρινίδη  

‘’Ο Μάγκας’’ της 
Πηνελόπη ∆έλτα 
‘’Φίλοι φίλοι καρ-

διοφίλοι’’ της Σοφία Ζαρα-
µπούκα 
‘’Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω 
από τη θάλασσα’’ του Ιουλί-
ου Βέρν 
‘’Ο µικρός πρίγκιπας‘’ του 
Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί 
Ελένη Πολυράβα 
Ιωάννα Χατζηλιάδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακούω πως στη Νέα Υόρκη, 
στη γωνιά των είκοσι έξι 
δρόµων και του Μπρόδγου-

εη στους χειµωνιάτικους µή-
νες στέκεται ένας άνθρωπος 
και παρακαλάει τους περα-
στικούς να πάρουν κανέναν 
άστεγο απ' αυτούς που µα-
ζεύονται γύρω του, για µια 
νύχτα, στο σπίτι τους. 
Ο κόσµος δεν αλλάζει µ’ αυ-
τό, οι σχέσεις ανθρώπου µε 
άνθρωπο δεν καλυτερεύουν, 
ο αιώνας της εκµετάλλευσης 
δε συντοµεύεται µ’ αυτό. 
Όµως µερικοί άνθρωποι α-
ποχτούν ένα νυχτερινό κα-
ταφύγιο, ο άνεµος κρατιέται 
µακριά τους για µια νύχτα, 
το χιόνι που τους προορίζο-
νταν πέφτει στο γυµνό δρό-
µο. Μην πετάξεις το βιβλίο 
σου, συ που µε διαβάζεις, συ-
νάνθρωπε. 
Μερικοί άνθρωποι έχουν κα-
ταφύγιο για τη νύχτα, ο ά-
νεµος θα κρατηθεί µακριά 
τους για απόψε, το χιόνι που 
τους προορίζονταν πέφτει 
στο γυµνό δρόµο. Όµως ο 
κόσµος δεν αλλάζει µ' αυτό, οι 
σχέσεις ανθρώπου µε άνθρω-
πο δεν καλυτερεύουν απ' αυ-
τό, ο αιώνας της εκµετάλλευ-
σης δε συντοµεύεται µε κάτι  
τέτοια. 
Μπέρτολτ Μπρεχτ 

 
 

 


