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Σε λίγες µέρες γιορτάζουµε µια από 
τις µεγαλύτερες γιορτές της Χριστι-
ανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Στις 
25 ∆εκεµβρίου, την Άγια αυτή µέρα 
που περιµένουµε κάθε χρόνο µε λα-
χτάρα µικροί και µεγάλοι, γιορτά-
ζουµε τα γενέθλια του Χριστού. 
2009 χρόνια πριν, µια χειµωνιάτικη 
νύχτα, ένα λαµπερό αστέρι οδήγησε 
τους Μάγους σ’ ένα στάβλο, όπου ο 
Ιωσήφ και η Μαρία, έφεραν στον 
κόσµο ένα µωρό, τον Ιησού. Σ’ ένα 
αχυρένιο στρώµα, µέσα σε µια φάτ-
νη, τα ζώα τον ζέσταιναν µε την 
ανάσα τους, οι άγγελοι έψελναν και 
η νύχτα ήταν πληµµυρισµένη από 
καλοσύνη και ελπίδα. Κανένας άλ-
λος µέσα στην ιστορία δεν κατόρ-
θωσε να στάξει ένα τόσο γλυκό αί-
σθηµα στις ψυχές µας όσο ο Χρι-
στός. Ο Μεσσίας δε γεννήθηκε σε 
ανάκτορα, δεν ήταν λαµπροστολι-
σµένος. Ήταν φτιαγµένος ακριβώς  

 
 
 
όπως όλοι οι άνθρωποι του κόσµου. 
Το πνεύµα του όµως απλώθηκε πα-
ντού και ζέστανε χιλιάδες ψυχές. Το 
«Αγαπάτε αλλήλους» και το «Ειρή-
νη υµίν» κανείς ποτέ δεν το είπε 
πριν από τον Ιησού. 
Είναι Χριστούγεννα του 2009 και 
σ’ όλη τη γη άνθρωποι ακόµη υπο-
φέρουν. Εκείνος γεννήθηκε και θυ-
σιάστηκε για µας. Όµως η παρου-
σία του κυκλοφορεί ανάµεσά µας 
για να µας κάνει να νιώσουµε την 
αληθινή αγάπη  
και ευτυχία και να γίνουµε ακόµα 
πιο δίκαιοι και σπλαχνικοί. 
Καλά Χριστούγεννα ! 
Πασχάλης Ποµακάκης 
 
 
 
 
Ήρθαν επιτέλους τα Χριστούγεννα. 
Σχεδόν ένα µήνα πριν άρχισαν να 
στολίζουν οι βιτρίνες των καταστη-
µάτων, η πλατεία µας, ακόµα και τα 
σπίτια µε λαµπερά φωτάκια και 
στολίδια! 
Τα παιδιά ανυποµονούν να κλεί-
σουν τα σχολεία για τις γιορτές και 
οι µεγάλοι αλλάζουν διάθεση και 
γίνονται ένα µε τα παιδιά! 
Την παραµονή των Χριστουγέννων 
τα παιδιά από νωρίς το πρωί βγαί-
νουν στις γειτονιές και ψάλλουν τα 
κάλαντα. Οι µαµάδες φτιάχνουν 
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κουραµπιέδες, τσουρέκια και άλλες 
λιχουδιές και µοσχοβολάει το σπίτι! 
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς 
ξανακούγονται από νωρίς τα κάλα-
ντα σε κάθε σπίτι, που είναι διαφο-
ρετικά σε κάθε µέρος της Ελλάδας! 
Το βράδυ τα παιδάκια περιµένουν  
τον αγαπηµένο τους Άγιο Βασίλη 
(…που είναι ο µπαµπάς κι η µα-
µά!!!) για να πάρουν τα δώρα τους. 
Έθιµο είναι να σπάζουµε κι ένα ρό-
δι στην είσοδο του σπιτιού για να 
φέρει τόση τύχη, υγεία κι ευτυχία 
στην οικογένεια, όσα και τα σπόρια 
του ροδιού! 

Καλά Χριστούγεννα σε  όλους! Υ-
γεία κι ευτυχία στις οικογένειές 
σας! 
Εύχοµαι να είναι χαρούµενα όλα τα 
παιδιά του κόσµου!!! 
Μάρθα Φιλίδου  
 
 
 
Τον τελευταίο καιρό συνεχώς α-
κούµε για τον ιό της νέας γρίπης 
γνωστή ως γρίπη των χοίρων. Τι 
είναι όµως αυτή η γρίπη των χοί-
ρων. Τι είναι όµως αυτή η γρίπη 

των χοίρων; 
Είναι µια ιδιαίτερα µεταδοτική, α-
ναπνευστική ασθένεια των χοίρων 
που όµως µερικές φορές µπορεί να 
προκαλέσει ασθένεια και στους αν-
θρώπους. Οι πιθανότητα να ασθε-
νήσει κάποιος είναι υψηλή όµως η 
θνησιµότητα χαµηλή. Είναι µάλιστα 
αποδεδειγµένο ότι η θάνατοι που 
οφείλονται στην εποχιακή γρίπη 
είναι περισσότεροι απ’ αυτούς που 
οφείλονται στη γρίπη των χοίρων. 
Πολύ συχνά δηµιουργείται σύγχυση 
επειδή τόσο η γρίπη των χοίρων 
όσο και η κοινή γρίπη προκαλού-
νται από ιούς που έχουν παρόµοια 
συµπτώµατα. Πάντως η νέα γρίπη 
έχει πιο έντονα συµπτώµατα όπως 
πυρετό και αίσθηµα εξάντλησης και 
µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες 
επιπλοκές. Τα συµπτώµατα χρειά-
ζονται µερικές µέρες για να εκδη-
λωθούν. Στο µεταξύ όµως ο ιός 
µπορεί να έχει µεταδοθεί. 
Κάθε νέος ιός που µεταδίδεται µε-
ταξύ των ανθρώπων προκαλεί φόβο 
µήπως υπάρξει κάποια στιγµή παν-
δηµία. Τα µέτρα που παίρνουν οι 
περισσότερες χώρες για την αντιµε-
τώπιση ενός τέτοιου φαινόµενου 
είναι παρόµοια: φάρµακα, εµβόλια, 
κλείσιµο σχολείων κ.τ.λ. 
Οι συνηθισµένες προφυλάξεις που 
µπορεί να πάρει καθένας από εµάς 
είναι συχνό πλύσιµο χεριών µε σα-
πούνι, αποφυγή επαφής χεριών µε 
τη µύτη και το στόµα, αποστάσεις 
από αρρώστους, αντισηπτικά κ.τ.λ. 
Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να µας 
πιάνει πανικός και δεν πρέπει να 
επηρεαζόµαστε από τις υπερβολές 
που ακούγονται στην τηλεόραση. 
Απλά πρέπει αν ακολουθούµε τις 
οδηγίες των γιατρών και των ειδι-
κών. 
Γιώργος Μελενικιώτης 
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Συµπληρώθηκαν 20 χρόνια που η 
ανθρωπότητα δεσµεύτηκε να προ-
στατεύει τα δικαιώµατα των παι-
διών µε την υιοθέτηση της σύµβα-
σης των δικαιωµάτων του παιδιού 
στις 20 Νοεµβρίου του 1989. σήµε-
ρα όλη συµφωνούν πως οποιοσδή-
ποτε κάτω των 18 ετών είναι παιδί 
και έχει δικαίωµα σε ειδική φροντί-
δα και προστασία όµως κάτι τέτοιο 
δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Μόνο 
µετά την 20η Νοεµβρίου του 1989, 
όταν η Γενική Συνέλευση για τα 
δικαιώµατα του παιδιού, άρχισε η 
ανθρωπότητα να επωφελείται από 
µια δέσµη δικαιωµάτων για όλα τα 
παιδιά και τους νέους έχει γίνει µε-
γάλη πρόοδος αυτά τα 20 χρόνια 
στο έργο της UNICEF σ’ αυτήν συ-
µπεριλαµβάνεται η µείωση των θα-
νάτων κάτω των 5 ετών πάνω από 
30% αλλά και ο περιορισµός του 
αριθµού που απασχολούνται σε ε-
πικίνδυνες εργασίες µπορούµε και 
εµείς να βοηθήσουµε αν θέλουµε 
την UNICEF στο έργο της. 
Κατερίνα Ρέγκουλη 
 
 
 
 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ 
 
ΥΛΙΚΑ: 
1 ποτήρι του νερού λάδι εκλεκτό 
½ ποτήρι ζάχαρη 
1/4 ποτήρι χυµός πορτοκαλιού και 
λεµονιού (ανάµεικτα) 
1 ποτήρι χοντροκοπανισµένα καρύ-
δια 
3 ποτήρια αλεύρι µαλακό (όσο πά-
ρει) 
1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ 
2 κουταλάκια µπαίκιν πάουντερ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ: 
1 ποτήρι ζάχαρη 
1 ποτήρι του νερού µέλι 
1/4 ποτήρι νερό 
1 φλιτζάνι του καφέ γλυκόζη 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Κοσκινίζετε το αλεύρι και το ανα-
κατεύετε µε το µπαίκιν πάουντερ. 
Σε πήλινη λεκάνη, δουλεύετε το 
λάδι µε την ζάχαρη επί µία ώρα. 
Προσθέτετε τη γλυκόζη, το κονιάκ 
και τον χυµό του πορτοκαλιού-
λεµονιού. Ρίχνετε το αλεύρι λίγο-
λίγο και ζυµώνετε καλά να γίνει µία 
µαλακή ζύµη. Πλάθετε τα µελοµα-
κάρονα κυλινδρικά, τα πιέζετε µε 
το πιρούνι να γίνει η επιφάνειά τους 
αυλακωτή, τοποθετείτε σε λαµαρί-
να και ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 
20-30 λεπτά. Στο µεταξύ βάζετε το 
νερό, την ζάχαρη και το µέλι να πά-
ρουν µερικές βράσεις. Ξαφρίζετε 
και βουτάτε µέσα στο σιρόπι τα µε-
λοµακάρονα κρύα (όχι περισσότερα 
από 3-4 την φορά). Βγάζετε µε τρυ-
πητή κουτάλα, τοποθετείτε σε πια-
τέλα και πασπαλίζετε µετά καρύδια 
και λίγη κανελοζάχαρη. 
Σοφία Καρυπίδου 
 
 
 
Τώρα στις διακοπές των Γιορτών 
είναι ευκαιρία να διαβάσουµε κά-
ποιο καλό βιβλίο. Μερικά βιβλία 

ΓΛΥΚΑ… ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 
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που διάβασα και σας προτείνω είναι 
τα εξής:  
Ο Τσάρλι και το εργαστήριο σοκολά-
τας 
Πέντε παιδιά – και µόνο πέντε – 
πήραν άδεια να επισκεφτούν το ερ-
γοστάσιο σοκολάτας του κ. Βόνκα. 
Η καρδιά ενός χιονάνθρωπου 
Ένας χιονάνθρωπος διαφορετικός 
από τους άλλους! Ένας χιονάνθρω-
πος όπου ελπίζει στη µαγεία των 
Χριστουγέννων και ζητά ένα παρά-
ξενο δώρο, «µια ζεστή αγκαλιά». 

Ένα δώρο για τον Άγιο Βασίλη! 
Ένας µικρός σκέπτεται! Τι δώρο θα 
ήθελε ο Άγιος Βασίλης; Μια λιχου-
διά ή ένα παιχνίδι; 
Καλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι! 
Νοµίζετε ότι ξέρετε όλα για τους 
καλικάντζαρους; Όλα – όλα είστε 
σίγουροι; Για κοιταχτείτε καλά 
στον καθρέφτη… Ούπς! 
Οι κουραµπιέδες της µάγισσας. Κου-
τουρού 
Τα φετινά Χριστούγεννα ο πλανή-
της γίνεται άνω – κάτω. Κανείς δεν 
µπορεί να δώσει µια εξήγηση για τα 
περίεργα πράγµατα που γίνονται. 
Φήµες λένε πως πίσω από όλα αυτά 
κρύβεται µια µάγισσα… 
Φον Κουραµπιές εναντίον Κόµη 
Μελοµακαρόνη 
Για χρόνια και χρόνια κάθε Χρι-
στούγεννα, µελοµακάρονα και κου-
ραµπιέδες τρώγανε τα µουστάκια 
τους στον πιο αστείο πόλεµο του 
κόσµου… Μια µέρα όµως µια ξαφ-
νική χιονοθύελλα τα αλλάζει όλα. 

Ο Άγιος Βασίλης στη φυλακή µε τους 
83 αρουραίους 
«Χο… Χο… Χο… Φτάσαµε!» Γέλα-
σε πρόσχαρα ο Άγιος Βασίλης και 
ήταν έτοιµος να πηδήξει έξω από το 
έλκηθρό του για να παραδώσει τα 
πρώτα δώρα της βραδιάς όταν µια 
αυστηρή φωνή του έκοψε την φόρα. 
«∆ε µου λέτε κύριε… Τι κάνετε;» 
«Τι κάνω;» απόρησε ο Άγιος Βασί-
λης και αντίκρισε ένα βλοσυρό α-
στυφύλακα να πλησιάζει απειλητι-
κά… Τι συνέβη και είναι ο Άγιος 
Βασίλης στη φυλακή; 
Χάρης Παπαδόπουλος 
 
 
 
Ακούω πως στη Νέα Υόρκη, στη γω-
νιά των είκοσι έξι δρόµων και του 
Μπρόδγουεη στους χειµωνιάτικους 
µήνες στέκεται ένας άνθρωπος και 
παρακαλάει τους περαστικούς να 
πάρουν κανέναν άστεγο απ' αυτούς 
που µαζεύονται γύρω του, για µια 
νύχτα, στο σπίτι τους. 
Ο κόσµος δεν αλλάζει µ’ αυτό, οι 
σχέσεις ανθρώπου µε άνθρωπο δεν 
καλυτερεύουν, ο αιώνας της εκµε-
τάλλευσης δε συντοµεύεται µ’ αυτό. 
Όµως µερικοί άνθρωποι αποχτούν 
ένα νυχτερινό καταφύγιο, ο άνεµος 
κρατιέται µακριά τους για µια νύχτα, 
το χιόνι που τους προορίζονταν πέ-
φτει στο γυµνό δρόµο. Μην πετάξεις 
το βιβλίο σου, συ που µε διαβάζεις, 
συνάνθρωπε. Μερικοί άνθρωποι έ-
χουν καταφύγιο για τη νύχτα, ο άνε-
µος θα κρατηθεί µακριά τους για 
απόψε, το χιόνι που τους προορίζο-
νταν πέφτει στο γυµνό δρόµο. Όµως 
ο κόσµος δεν αλλάζει µ' αυτό, οι 
σχέσεις ανθρώπου µε άνθρωπο δεν 
καλυτερεύουν απ' αυτό, ο αιώνας 
της εκµετάλλευσης δε συντοµεύεται 
µε κάτι τέτοια.  
Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956) 
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