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α Χριστούγεννα έφθασαν. Ό-
λοι ετοιµάζουν το Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο, τα στολίδια και τα 
δώρα. Αλήθεια, γιατί όλα αυτά; 
Ο Χριστός ήρθε στον κόσµο µας 
για να φανερώσει την Αλήθεια, 
την Ισότητα, την Αγάπη για τον 
συνάνθρωπό µας. 
Ακόµα ήρθε στον κόσµο µας για 
να µας προστατεύσει από το κακό, 
το µίσος, την πλεονεξία, την αδι-
κία. Με τις πράξεις και τη διδα-
σκαλία Του φανέρωσε πως τα 
πλούτη δεν είναι το καλύτερο α-
γαθό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα Χριστούγεννα γιορτάζουµε τη 
γέννηση του Χριστού. Γιορτάζουµε 
που σωθήκαµε από τις αµαρτίες 
µας και έχουµε ελπίδα για τη 
µέλλουσα Ζωή. 

Εµείς αυτές τις µέρες πηγαίνουµε 
στην Εκκλησία, στολίζουµε το δέ-
ντρο, φτιάχνουµε γλυκά και αντα-
λάσσουµε δώρα. Τις µέρες αυτές 
τις χαίρονται καλύτερα οι άνθρω-
ποι που έµειναν στην καρδιά ακό-
µη παιδιά µε ψυχές αγνές και τα-
πεινές γιατί οι µεγάλοι παρασυρ-
µένοι από τις ασχολίες και τα κα-
θήκοντά τους δε στέκονται µε ευ-
λάβεια, αγάπη και ταπεινότητα 
µπροστά στο µεγαλείο της Γέννη-
σης. 
Έτσι λοιπόν ας ευχηθούµε να φω-
λιάσουν στις καρδιές όλων τα σω-
τήρια µηνύµατα όπως ακούστη-
καν τη χειµωνιάτικη εκείνη νύ-
χτα: Ταπείνωση, Αγάπη, Ειρήνη. 
Αναστάσης Λαζαρίδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNICEF είναι ένας οργανι-
σµός στον οποίο δουλεύουν 

κάποιοι άνθρωποι που συγκε-
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ντρώνουν κάποια πράγµατα: Ρού-
χα, τρόφιµα και φάρµακα και τα 
στέλνουν στα παιδιά που είναι άρ-
ρωστα και κυρίως στα παιδιά της 
Αφρικής. Στα σχολεία έρχονται 
κάποια  από πράγµατα της 
UNICEF που τα αγοράζουν τα 
παιδιά και τα λεφτά τα δίνουν 
στους δασκάλους και εκείνοι τα 
στέλνουν στη UNICEF και τα 
στέλνουν στα παιδιά όπου αγορά-
ζουν τα φάρµακά τους. Οι γιατροί 
που είναι στη UNICEF ταξιδεύ-
ουν σε όλες αυτές τις χώρες τα κά-
νουν εµβόλια και τα εξετάζουν. 
Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ότι 
µπορούν για να βοηθήσουν αυτά 
τα παιδιά. Επίσης στη UNICEF 
δεν είναι µόνο οι άνθρωποι που 
δουλεύουν αλλά και άλλοι άνθρω-
ποι που θέλουν να βοηθήσουν αυ-
τά τα παιδιά που υποφέρουν από 
διάφορες αρρώστιες. Από τότε που 
βγήκε η UNICEF αυτά τα παιδιά 
έχουν βασιστεί σε αυτήν. Ελπίζουν 
πως όταν θα χρειαστούν την βοή-
θειά της θα βρει τρόπο για να τα 
βοηθήσει. 
Εκτός από τα σχολεία που συγκε-
ντρώνουν χρήµατα και τα στέλ-
νουν στη UNICEF συγκεντρώ-
νουν και στην εκκλησία ρούχα 
που τα στέλνουν κι αυτά στη 
UNICEF και τα δίνει στα παιδιά. 
Γενικά η UNICEF είναι η ελπίδα 
των παιδιών της Αφρικής αλλά 
και των άλλων παιδιών από άλλες 
χώρες. Ακόµα η UNICEF δεν ξε-
χωρίζει µαύρα ή άσπρα παιδιά, 
στέλνει ρούχα, φάρµακα και τρό-
φιµα σε όλα τα παιδιά που τα 
χρειάζονται. H UNICEF είναι η 
ελπίδα των παιδιών επειδή από 
τότε που βγήκε τα παιδιά άρχισαν 
να ελπίζουν πως θα γίνουν καλά 

από τις αρρώστιες, πως θα έχουν 
φάρµακα όποτε αρρωσταίνουν για 
να γίνονται καλά, πως θα έχουν 
ρούχα και τρόφιµα για να τρώνε 
και να ντύνονται. 
Ελένη Βεργίδου 

 
 
 
 
 
 
Υλικά: 
1 κουταλάκι σόδα 
1 κουταλάκι κανέλλα 
1 κουταλάκι γαρίφαλο 
1 κιλό αλεύρι 
1 1/2 κούπα λάδι 
Μισή κούπα βούτυρο 
1 κούπα ζάχαρη 
3/4 της κούπας χυµό πορτοκάλι 
ξύσµα πορτοκάλι 
3/4 της κούπας κονιάκ 
2 µπέικιν 
Ψήνουµε στους 175 βαθµούς (45 
λεπτά περίπου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για το σιρόπι: 
2 κούπες ζάχαρη 
2 κούπες νερό 
2 κούπες µέλι 
5 λεπτά βράσιµο - Σιροπιάζουµε 
ζεστά 
Εκτέλεση: 
Ζεσταίνουµε το λάδι σε τηγάνι 
και το ρίχνουµε στο αλεύρι το ο-
ποίο το έχουµε τοποθετήσει σε 

ΓΛΥΚΑ  ΕΘΙΜΑ: 
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µια λεκάνη και τα ανακατεύουµε 
καλά. Προσθέτουµε τη ζάχαρη και 
µισό ποτήρι νερό. Εξακολουθώ-
ντας να τα δουλεύουµε προσθέ-
τουµε το χυµό και το ξύσµα πορ-
τοκαλιού, το κονιάκ, το µπέικιν 
ανακατεµένο µε µισή χούφτα α-
λεύρι. 
Τα ζυµώνουµε καλά και φτιά-
χνουµε τα µελοµακάρονα στο σχέ-
διο που θέλουµε εµείς. (Βάζουµε ή 
σόδα ή µπέικιν). 
Όταν ψηθούν τα βγάζουµε και τα 
αφήνουµε να µισοκρυώσουν για να 
µην σπάσουν. Στη συνέχεια τα βά-
ζουµε το σιρόπι. Βάζουµε το µέλι 
µε τη ζάχαρη και το νερό να βρά-
σουν. Κατεβάζουµε το σιρόπι και 
βάζουµε ένα-ένα τα µελοµακάρονα 
µέσα, τα αφήνουµε για 5΄ λεπτά 
και τα βγάζουµε µε µια τρυπητή 
κουτάλα. Τα πασπαλίζουµε µε κα-
νέλα και καρύδια ανακατεµένα µε 
σουσάµι. 
Νίκος Τσινεκίδης 
 

 
 
 

ην παραµονή των µεγάλων 
εορτών του ∆ωδεκαήµερου 

(Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και 
Φώτα) έχουµε πολλά έθιµα: 
Ένα από αυτά είναι τα κάλαντα 
των Χριστουγέννων, της Πρωτο-
χρονιάς και των Φώτων. Τα κάλα-
ντα είναι ευχητήρια τραγούδια 
γιατί περιέχουν ευχές για τον νοι-
κοκύρη και για τα άλλα µέλη της 
οικογένειας, τα οποία τα λένε ο-
µάδες παιδιών που πηγαίνουν από 
πόρτα σε πόρτα. Τώρα τους δίνουν 
χρήµατα, όµως παλαιότερα δεν 
τους έδιναν χρήµατα αλλά φρούτα, 
καρύδια, χαρούπια και καραµέλες. 

Τα κάλαντα διαφέρουν από περιο-
χή σε περιοχή. 
Η λέξη κάλαντα ανάγεται στην 
αρχαία Ρωµαϊκή Πρωτοχρονιά 
που γιορταζόταν στις καλένδες 
(=την πρώτη ηµέρα του Ιανουαρί-
ου). Σε µας το έθιµο πέρασε απ’ το 
Βυζάντιο συνδυασµένο µε τις µε-
γάλες χριστιανικές εορτές. 

Ένα άλλο εξίσου ωραίο έθιµο είναι 
το στόλισµα του δένδρου. Το στο-
λίζουµε µε πολύχρωµες µπάλες, 
καραβάκια και στην κορυφή ένα 
άστρο και στη βάση βάζουµε µια 
φάτνη. Το στολίζουµε επίσης µε 
πολύχρωµα φωτάκια που αναβο-
σβήνουν και του δίνουν µια ξεχω-
ριστή οµορφιά. 
Ένα άλλο έθιµο είναι η ανταλλα-
γή δώρων που γίνεται µεταξύ των 
µελών της οικογένειας την ηµέρα 
των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. Τα δώρα περιτυλίγο-
νται µε Χριστουγεννιάτικο χαρτί 
που τοποθετούνται στη βάση του 
δένδρου. 
Ένα Μακεδονικό έθιµο είναι το 
Χριστόξυλο. Στο χωριό της βόρειας 
Ελλάδος, απ’ τις παραµονές των 
εορτών ο νοικοκύρης ψάχνει στο 
χωράφι και διαλέγει το πιο όµορ-
φο, γερό και χοντρό ξύλο από πεύ-
κο ή ελιά και το πάει σπίτι του. 
Αυτό θα καίει για όλο το ∆ωδε-
καήµερο των εορτών στο τζάκι. 
Πριν όµως το βάλουν να καίγεται 
η νοικοκυρά καθαρίζει το τζάκι, 

Τ 

ΕΘΙΜΑ 



 4

την καπνοδόχο και φέρνει την 
στάχτη για να µην µπουν καλικά-
ντζαροι. 
Το τραπέζι των Χριστουγέννων 
στις Σέρρες ήταν ως εξής: Από το 
βράδυ έβαζαν στο τραπέζι το Χρι-
στόψωµο και δίπλα του ένα πιάτο 
µε διάφορα είδη σοδειάς και ένα 
ποτήρι κρασί. 
Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας το 
βράδυ της παραµονής έβαζαν το 
Σταυροψώµι στη µέση του τραπε-
ζιού και γύρω φρούτα. Επάνω στο 
Σταυρόψωµο κάρφωναν ένα κλαδί 
ελιάς και πάω του περνούσαν σύ-
κα, µήλα και πορτοκάλια. Για τα 
παιδιά ζύµωναν διαφορετικό 
Σταυρόψωµο µε παιδικά σχήµατα 
και σχέδια όπως µικρές σαύρες και 
πέρδικες, µαργαρίτες και χελώνες. 
Αυτό λέγονταν κολιάντρες. 
Νίκος Θεοδωρίδης 
 
 

 
 

ο καλό βιβλίο µορφώνει, ψυχα-
γωγεί και διασκεδάζει τον άν-

θρωπο. Εµείς σας προτείνουµε τα 
παρακάτω βιβλία και περιοδικά: 

 «Το καπλάνι της βιτρίνας» της 
Άλκης Ζέη 

 «Τα δάκρυα της Περσεφόνης» 
της Λίτσας Ψαραύτη  

 «Το πνεύµα των Χριστουγέν-
νων» του Καρόλου Ντίκενς 

 «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» 
του Αλέξανδρου Παπαδιαµά-
ντη 

 «Ο γυρισµός του πατέρα» της 
Καλλιόπης Σφαέλλου 

 «Το όνειρο των Χριστουγέν-
νων» της Νανάς Μαρµαρά 

Μ.Τσακιρίδου, Μ.Χαριζάνη 
∆.Τρέχας, Ε.Βεργίδου 
 

 
 
 

 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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