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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ  ΕΜΦΑ-
ΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ OΝ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΑΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ .  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΟΜΩΣ  Η ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣ ΤΗ 
ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ; 

Από όταν ήμασταν παιδιά  έως και μετά 
την ενηλικίωση μας, θυμόμαστε χρονιά γε-
μάτα τρέλες, χάρες, παιχνίδια και διασκέ-
δαση με άτομα που μας έκαναν να νιώθου-
με ξεχωριστεί.
Άτομα που αποκαλούσαμε φίλους ... με 
το πέρασμα των χρόνων όμως, καθώς το 
μυαλό άρχισε να ωριμάζει και η οπτική της 
ζωής και των πραγμάτων να αλλάζει, άρχι-
σε και ο άνθρωπος να δυσανασχετεί για το 
τι πραγματικά σημαίνει φίλος και ποια τελι-
κά είναι η έννοια της πραγματικής  φίλιας.
Όπως  και οι παλιοί ημών πρόγονοι έλεγαν: 
«δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος 
είσαι!» Ο φίλος λοιπόν, είναι ένα αναπόσπα-

στο κομμάτι της ζωής του ατόμου.
Αρχικά, ο καθένας επιλέγει τον φίλο του 
σχετικά με τα κοινά στοιχεία που έχουν 
και το πόσο καλά περνάνε μαζί. Αργό-
τερα, καθώς έρχονται σε επαφή  και  
ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις σχετικά 
με καθημερινά ζητήματα το άτομο επη-
ρεάζεται τόσο σαν  προσωπικότητα όσο 
και στη συμπεριφορά του, καθώς θέλει 
να γίνεται αποδεκτό και αγαπητό από 
την παρέα του. Επιπλέον με αυτή την κοι-
νωνικοποίηση, το άτομο ανοίγει τους ορί-
ζοντες του, μαθαίνει συνεχώς νέα ενδια-
φέροντα  πράγματα  και πώς  να σέβεται, 

να  εκτιμά και να συνυπάρχει αρμονικά 
μέσα σε κοινωνικές ομάδες. 
Ωστόσο η έννοια και τα θέλω του καθε-
νός μέσα σε μια φιλία είναι πανομοιότυπα 
μεταξύ τους στις σύγχρονες κοινωνίες, 
μιας και όλοι ζητάμε έναν φίλο έμπιστο 
και ειλικρινή, όλοι αναζητάμε έναν αλη-
θινό φίλο. Εκείνον που θα είναι εκεί τόσο 
στα εύκολα όσο και στα δύσκολα, εκείνον 
που θα χαρεί με την χαρά και θα λυπηθεί 
με τη λύπη σου. Καθώς και πολοί είναι αυ-
τοί που λένε πως … «φίλοι είναι αυτοί που 
μας πετάν ψηλά στον ουρανό όταν τα δικά 
μας φτερά ξεχνούν πως πετάνε» !!!

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Στις μέρες μας πολλά αδέσποτα ζώα όπως σκυλιά, γάτες κ.α. ζουν στον 
δρόμο χωρίς φαγητό, αγάπη και κυρίως χωρίς ελπίδα ότι κάποιος θα τα 
πάρει να ζήσουν ευτυχισμένα.
Αρχικά πολλά αδέσποτα ζώα βρίσκονται στον δρόμο εξαιτίας των αφεντι-
κών τους που τα κακοποιούν και τα διώχνουν έξω από το σπίτι, χωρίς να 
σκέπτονται τι θα τους συμβεί στο μέλλον. Επιπλέον, αυτοί οι τετράποδοι 
φίλοι μας που ζουν εκεί έξω αν δεν βρουν την τροφή τους θα πεθάνουν 
από την πείνα ενώ έχουν το δικαίωμα να ζήσουν και αυτοί στον πλανήτη 
όπως και εμείς οι άνθρωποι.
Όμως υπάρχει ακόμα χρόνος για να τα βοηθήσουμε να εκπληρώσουμε τα 
όνειρα τους και να τα σώσουμε από την δύσκολη κατάσταση στην οποία 
ζουν, χωρίς να φοβόμαστε μη μας δαγκώσουν, διότι το μόνο που ζητούν είναι αγάπη και φροντίδα. Ωστόσο δεν πρέπει να 
τους φερόμαστε σαν αντικείμενα, γιατί μας αγαπούν πιο πολύ από ό,τι φανταζόμαστε. Ποτέ δεν είναι αργά να προσφέρεις 
στέγη σε κάποιο ζώο. Αν λοιπόν βρεθείς στο δρόμο και δεις το ζωάκι, εάν έχεις χρόνο, βοήθησέ το και μην το αφήσεις γιατί 
αν δεν το κάνεις εσύ δεν θα το κάνει κανείς άλλος.
 

 Ραφαέλα Καπετανάκη Β1 

Γίνε ήρωας για τους τετράποδους φίλους μας!
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Body shaming
Τα λόγια έχουν «βάρος»

Η νεοσυλληφθείσα έννοια 
body shaming προσδιορίζει 
τον χλευασμό κάποιου λόγω 
της φυσικής του παρουσίας. 
Το βάρος, το χρώμα του δέρ-
ματος, η τριχοφυΐα, οι ατέλει-
ες αποτελούν υποτιθέμενες 
αφορμές για να υφίσταται 
κάποιος body shaming, στο 
πλαίσιο μιας κοινωνίας που 
έχει χάσει την ταυτότητά της. 

Στην εποχή του Botox, των φίλτρων του 
Instagram και των δεκάδων εφαρμογών 
που μπορούν από το να μειώσουν την 
ηλικία μέχρι να αυξήσουν το μέγεθος του 
στήθους, για κάποιον περίεργο λόγο θε-
ωρείται απαγορευτικό να έχεις ατέλειες. 
Η αυθεντικότητα της ανθρώπινης φύσης 
τίθεται στο απόσπασμα και κάπου χά-
νουμε το νόημα της ύπαρξης, μέσα στην 
τυραννία μιας απόλυτης και επίπλαστα 
τέλειας ομοιομορφίας.
Το body shaming είναι μια μορφή 
bullying, μια μορφή λεκτικής και ψυχολο-

γικής βίας, η οποία, αν και φαινομενικά 
ανώδυνη, μπορεί να έχει εξαιρετικά δυ-
σάρεστες συνέπειες για την ψυχική υγεία 
του δέκτη.Τα συναισθήματα  που μπο-
ρούν να κυριεύσουν ένα άτομο που δέχε-
ται κάποια μορφή body shaming, είναι η 
ντροπή, η ανεπάρκεια και η ανασφάλεια. 
Το άτομο αισθάνεται ότι δεν γίνεται απο-
δεκτό από τους άλλους. 
Είναι η ώρα να εκπαιδευτούμε να προ-
σεγγίζουμε με αποδοχή και ενσυναίσθη-
ση τον υπέρβαρο συμμαθητή μας, αυτόν 
που είναι πιο κοντός ή πιο ψηλός, το παι-
δάκι που φοράει γυαλιά, αυτό που έχει 
ένα σημάδι στο μάγουλο, το οποιοδήποτε 
παιδάκι δεν συμβαδίζει οπτικά με την τε-

λειότητα που έχουν επιβάλει οι κοινωνι-
κές προσταγές και την οποία επικροτούν 
οι εκάστοτε κομπλεξικοί της εποχής. Όχι 
άλλο body shaming! Τα σώματά μας δια-
φέρουν για κάποιον λόγο, μας ανήκουν, 
μας ακούν και είναι δική μας η απόφαση 
για το πώς θέλουμε να μοιάζουν. Είναι 
αναμφίβολα η ιερή κατοικία της ψυχής 
μας, συνεπώς πρωτοβουλίες και αποφά-
σεις μπορεί να παίρνει μόνο η εσωτερι-
κή μας φωνή και κανένας άλλος. Και να 
θυμάστε: η γοητεία είναι στην ψυχή μας 
όχι την εμφάνιση!

Ιωάννα Βερβεράκη, Γ2

Τα σώματά μας διαφέρουν για κά-
ποιον λόγο, μας ανήκουν, μας ακούν 
και είναι δικοί μας η απόφαση για το 

πως θέλουμε να μοιάζουν.



Επιστήμονες των δεδομένων 
(Data Scientists):
Είτε αναφερόμαστε σε ειδικούς που 
ασχολούνται με το κομμάτι του E.T.L. 
(Extract-Load-Transform) είτε με το κομ-
μάτι του D.A.D. (Discover-Access-Distill), 
τα δεδομένα είναι το «χρυσό νόμισμα» της 
εποχής μας. Με αναρίθμητες εφαρμογές 
από το marketing και τη διοίκηση μέχρι 
τη διαχείριση της ενέργειας και τον αθλη-
τισμό, Data Scientists,Μηχανικοί , Αρχι-
τέκτονες , διαχειριστές και Στατιστικοί, εί-
ναι οι επιστήμονες και επαγγελματίες που 
πολύ σύντομα θα είναι απαραίτητοι σε 
δεκάδες κλάδους αλλά και επιχειρήσεις 
ακόμα και μεσαίου μεγέθους προκειμέ-
νου να εφαρμόσουν σωστά αλλά και να 
εξάγουν χρηστικά πορίσματα για ερευνη-
τικούς και διαφορετικούς σκοπούς. 

Βιοιατρικοι Μηχανικοί:
Η βιοιατρική τεχνολογία αποτελεί έναν 
διεπιστημονικό κλάδο με μέγιστη ση-
μασία και συμβολή στην προαγωγή της 
υγείας και στην υγειονομική περίθαλ-
ψη.500.000 στελέχη εργάζονται σε πε-
ρισσότερες από 20.000 εταιρείες ιατρι-
κής τεχνολογίας, με το 80% των οποίων 
να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
παράγουν εξειδικευμένα προϊόντα για 
την τοπική και παγκόσμια αγορά. Η αφε-
τηρία του αυριανού εξειδικευμένου επι-
στήμονα μπορεί να είναι τμήματα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
ΗΥ, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 
καθώς θα καλλιεργηθούν έτσι τα απα-
ραίτητα εφόδια για την αυριανή αγορά 
εργασίας.

3D Specialists & Designers:
Το κομμάτι του 3D και VR φέρνει την 
τρισδιάστατη απεικόνιση και την εικονι-
κή πραγματικότητα πιο κοντά από ποτέ 
στον άνθρωπο. Με εφαρμογές οι οποίες 
ξεκινούν από το gaming και φτάνουν μέ-
χρι και την ιατρική, οι ανερχόμενοι αυτοί 
τομείς συνδυαστικά με το 3D printing και 

το advanced manufacturing έρχονται 
να μας παραδώσουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες με ευκολία και ακρίβεια που δεν 
μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελ-
θόν.Στον κλάδο αυτό, είναι αυτονόητη η 
εμπλοκή πτυχιούχων,ΗΜΜΥ,Μηχανικών 
Πληροφορικής, Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων, Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας & Επικοινωνίας αλλά δίχως 
να αποτελεί το πτυχίο τροχοπέδη σε επι-
στήμονες όπου έχοντας εξειδικευθεί στις 
τεχνολογικές εφαρμογές να είναι σε θέση 
να προσφέρουν διεπιστημονικά σε ομά-
δες εργασίας.

Solutions Engineers:
Έχοντας κατά κύριο λόγο τεχνικό υπό-
βαθρο με ανεπτυγμένα soft skills αλλά 
και δεξιότητες που σχετίζονται με την 
εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις.Η 
επαγγελματική αυτή εξειδίκευση έχει να 
κάνει με έναν προγραμματιστή ή έναν 
μηχανικό λογισμικού που λειτουργεί πολύ 
ως chief technology officer. Ένα εξειδικευ-
μένο στέλεχος το οποίο μπορεί να δώσει 
λύση σε τεχνολογικά προβλήματα ενός 
πελάτη να αντιλήφθει και να προσδιορίσει 

τις ανάγκες ενός πελάτη. Έτσι, προπτυχια-
κές σπουδές στις Επιστήμη ή στη Μηχανι-
κή των Υπολογιστών, στα Πληροφοριακά 
Συστήματα, στη Στατιστική-Μαθηματικά 
με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων 
αποτελούν μια καλή αφετηρία για την δι-
εκδίκηση μιας τέτοιας θέσης.

Μηχανικοί Υλικών:
Ο κλάδος της Μηχανικής των Υλικών σχε-
τίζεται με οτιδήποτε αφορά το σχεδιασμό, 
τη σύνθεση και ανάπτυξη των υλικών που 
αξιοποιούνται σε πλήθος τεχνολογικών 
εφαρμογών. Από βιοσυμβατά υλικά με 
εφαρμογές στην υγεία μέχρι νανοϋλικά 
που μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι και 
στο διάστημα, ο Μηχανικός Υλικών έχει 
ενεργό ρόλο και εμπλοκή σε τομείς όπως 
η ενέργεια, η δόμηση και η αεροναυπηγι-
κή. Για το λόγο αυτό προγράμματα σπου-
δών που καλλιεργούν γνώσεις Xημείας & 
Φυσικής Υλικών, Υπολογιστικής Επιστήμης 
Υλικών και Μηχανικής Υλικών αλλά και   
Φυσικοχημείας, Χημικής Μηχανικής, Βι-
οχημείας συνθέτουν την ταυτότητα του 
αυριανού μηχανικού υλικών.

  Ελένη - Μαρία Ανδρουλιδάκη  Γ2

χρήσιμα επαγγέλματα του μέλλοντος, 
όπου θα αρχίσουν να έχουν πολύ ζήτηση
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Μαθηματικός-Στατιστικολόγος-Data Analyst
Και τα τρία συνδέονται και προσφέρουν από κοινού γνώσεις ώστε 
να μπορέσει ο καθένας να αναλύσει με μετρήσεις και με ειδικά 
εργαλεία το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ακόμα και η μικρότερη 
επιχείρηση θα θέλει να γνωρίζει πως αναλύονται τα στοιχεία που 
διαθέτει για τους πελάτες της. Δεδομένου ότι όλοι θα έχουν ιστό-
τοπο, άρα cookies, άρα θα παίρνουν στοιχεία εξατομικευμένα, ο 
data analyst ίσως να μην είναι ο τύπος που «ενοικιάζεται» όπως 
σήμερα. Θα είναι εσωτερικά σε κάθε επιχείρηση.

Αναισθησιολόγος
Οι αναισθησιολόγοι προκαλούν με χημικά μέσα απώλεια συνεί-
δησης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση, αντιμετωπί-
ζοντας κάθε καρδιακή η αναπνευστική επιπλοκή που μπορεί να 
προκύψει. Μπορεί ακόμη να χορηγούν και να παρακολουθούν 
διάφορους τύπους αγωγής για την ανακούφιση πόνου στη διάρ-
κεια άλλων διαδικασιών, όπως π.χ. σε τοκετό. Όπως εκτιμάται στη 
μελέτη ο μέσος ετήσιος μισθός διαμορφώνεται στα 269.600 δο-
λάρια η και προβλεπόμενη αύξηση μέχρι το 2026 θα ανέλθει σε 
17.8% κατά μέσο όρο.

Social Media Expert
Επίσης ένα επάγγελμα που έχει εδραιωθεί για τα καλά. Τι θα φέ-
ρει αύξηση της ζήτησης στην αγορά στο μέλλον; Είναι ο ίδιος ο 
χρόνος. Σε 4-5 χρόνια δεν θα υπάρχει καμία επιχείρηση που να 
την κατέχει άνθρωπος παλαιάς κοπής. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια αν 
έβγαινες στην αγορά, θα έβρισκες καταστηματάρχες που θα θε-

ωρούσαν τα social media μπούρδες και τα γνωστά γραφικά. Σε 
μια δεκαετία ο γραφικός θα είναι αυτός που θα έχει μείνει στα 
social media και δεν θα αποδέχεται το επόμενο στάδιο αυτών.

Αναλογιστικότητα
Αναλογιστής με μέσο ετήσιο μισθό 100,610 δολάρια και προ-
βλεπόμενη αύξηση 22.5%. Ο αναλογιστής ασχολείται με την οι-
κονομική επίπτωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Οι ανα-
λογιστές παρέχουν έγκυρες εκτιμήσεις για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα ασφάλειας, με έμφαση στην πολυπλοκότητά τους, τα 
μαθηματικά τους, και τους μηχανισμούς τους

Εξατομικευμένες υπηρεσίες 
με ψηφιακές γνώσεις
Σίγουρα τα μελλοντικά συμβόλαια εργασίας θα επηρεαστούν από 
τις τεχνολογικές αλλαγές - τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ και big 
data, καινοτόμα υλικά, κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση και 
νέα δημογραφικά προφίλ. Τα μηχανήματα ήδη αναλαμβάνουν 
πολλές μηχανικές εργασίες και είναι προφανές ότι θα υπάρξει με-
τατόπιση της έμφασης σε πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.Για 
παράδειγμα, ένας διαχειριστής brand name ή ένας διαχειριστής 
απόρρητων δεδομένων θα εξελιχθεί και εκτός από οργανισμούς 
και εταιρείες θα αναλαμβάνει μεμονωμένα άτομα που χρειάζο-
νται διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητάς τους ή απλά κυβερνο-
προστασία.

 Ελένη - Μαρία Ανδρουλιδάκη Γ2

κερδοφόρα επαγγέλματα 
του μέλλοντος παγκοσμίως
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Κρητικά κάλαντα Χριστουγέννων
 Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη
εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων
Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα
και φουσκαλίδα του γιαλού και πάχνη από τα δέντρα
να που τον έχεις τον υγιόν, τον μοσχοκανακάρη
λούεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέμπεις
Κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ ένα χρυσό βεργάλι
κι η κυρά δασκάλισσα, με το μαργαριτάρι
είπαμε δα για την κερά, ας πούμε για τη Βάγια
άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το λυχνάρι
και κάτσε και ντουχιούντηζε ήντα θα μας εβγάλεις
Γι απάκι, για λουκάνικο, για χοιρινό κομμάτι
κι από τον πύρο του βουτσού να πιούμε μια γιομάτη
κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι
κι από το πιθαράκι σου ένα κουρούπι λάδι
κι αν είναι κι ακροπλιάτερο, βαστούμε και τ’ ασκάκι
Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα
και φέρε και γλυκό κρασί να πιούν τα παλικάρια
κι αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα
ανοίξετε την πόρτα σας, να πούμε καλησπέρα
και ακόμα δεν τον ηύρηκες τον μάνταλο ν’ ανοίξεις
να μας κεράσεις μια ρακή κι ύστερα να σφαλίξεις…

Κρητικά κάλαντα Πρωτοχρονιάς
Ταχιά ταχιά ν’ αρχιμηνιά ταχια ν’ αρχή του χρόνου
που βγήκε και περπάτησε ο Κύριος στον κόσμο.
Και βγήκε και χαιρέτησε ούλους τσοι ζευγολάτες
κι ο πρώτος που του πάντηξε ήταν Αϊ Βασίλης..
“Πολλά τα έτη Βασιλιώ, καλό ζευγάρι’ν έχεις..”
“Καλό το λες αφέντη μου καλό κι ευλοϊμένο.
Η Χάρη Σου το βλόϊσε με το δεξί Σου χέρι,
με το δεξί, με το ζερβί, με το μαλαματένιο.
Μάλαμα είν’ τ’ αλέτρι μου κι ασήμι ο ζυγός μου,
ως και το βουκεντράκι μου τ’ ΑΪ Γιωργιού κοντάρι
και τ’ αποζεύλι του ζυγού κουκί μαργαριτάρι.”
Και πάλι ξαναπέρασε και ξαναρώτησε ν’ τον..
“Πέ μου να ζήσεις Βασιλιώ πόσα μουζούρια σπέρνεις;”
“Σπέρνω σταράκι δώδεκα κριθάρι δεκαπέντε,

ταγή και ρόβι δεκοχτώ κι απο νωρίς στο στάβλο.
Κι έσπειρα κάτω στο γιαλό κάτω στο περιγιάλι,
μουζούρια στάρι’ν έσπειρα μουζούρια λεπτοκάρυ.
Κι εκεί το νεριαστήκανε περδίκια και λαγούδια
κι απ’ τα ξεπερδικίσματα έβγαλα χίλια μούδια
κι απ’ τα ξελαγουδίσματα δεν είχα μπλιό που βάλω
και πήρα το στρατί στρατί στο Θραψανό να πάω
να πα’ να βρω τον πιθαρά, πιθάρια για να πάρω.
Στο δρόμο με συναπαντούν οι σκύλοι οι γ’Ιουδαίοι
κάθου γ’και τυραννούσι με τραγούδια να τους λέω.
Ο Δάσκαλος δε μου’ μαθε τραγούδια να σας λέω,
την Αλφαβήτα μου’ μαθε κι εκείνη σας’ ε λέω.”
Και στο ραβδί ν’ του ακούμπησε να πει την Αλφαβήτα
και το ραβδί ν’ του ήτω ξερό χλωρούς βλαστούς και βγάνει
και πάνω σε χλωρό βλαστό αετοφωλιά χτισμένη
και μέσα στην αετοφωλιά Χώρα ξετελεμένη!!!

Μα επόπαμε του Βασιλιού τ’ Αφέντη μας να πούμε..
“Μέσα κοιμάτ’ Αφέντη μας στα πούπουλα θεσμένος
και ποιος θα μπει και ποιος θα βγει να μας τον’ ε’ ξυπνήσει
και θα βαστά ροδόσταμο να τον ροδοσταμνίσει;”
“Εγώ θα μπω κι εγώ θα βγω να σας τον’ ε’ ξυπνήσω
και θα βαστώ ροδόσταμο να τον ροδοσταμνίσω.
Ξύπνησε Αφέντη, ξύπνησε κι εκκλησιές συμένουν,
το εν υψίστη ψάλουσι κι εσένα ανιμένουν.
Να φας απο λαγού πλευρά κι απ’ αγριμιού τη μέση,
να φας κι απο την πέρδικα την αϊδονολαλούσα,
που κελαηδούσε το πρωί κι εξύπνα τα κοράσια
κι εξύπνα και τσοι γέροντες απου τα σπηλιαράκια.”
Μα επόπαμε τ’ Αφέντη μας να πούμε τση Κερά μας..
“Κερά μαρμαροτράχιλη και φεγγαρομαγούλα,
Κερά το φουστανάκι σου είναι κακοραμμένο
και φέρε μου το εις το σκολειό να σου το καλοράψω.
Να βάλω αϊτούς και περαϊτούς πουλιά και χελιδόνια,
να κελαηδούνε τα πουλιά να λεν’ τα χελιδόνια.
Κερά το παπουτσάκι σου είναι κακοραμμένο
και φέρε μου το στο σκολειό να σου το καλοράψω.
Να βάλω ασήμι στην οργιά μαργέλι στο μουζάκι,
να σέρνω και το λυρατζή να παίζει το λυράκι
κι εσύ Κερά να κάθεσαι να κάνεις σεϊράκι.”
Μα επόπαμε και τση Κεράς να πούμε και του γιού ν’ τως..

“Επα’ χουν τον καλόν υγιό το μοσχοκανακάρη
λούγου ν’ τον και χτενίζου ν’ τον και στο σκολειό τον πέμπουν
κι ο Δάσκαλος τον έδειρε με το χρυσό βιτσάρι
και η κερά Δασκάλισα με το μαργαριτάρι.”
“Σήκω υγιέ να χτενιστείς σήκω υγιέ ν’ αλλάξεις
να πας σε τάφο του Χριστού να ηδεις αν ε’ γνωρίσεις
τον πλούσιο απου το φτωχό να τον’ ε’ ξεχωρίσεις,
χώρια θα ηδεις την κεφαλή και χώρια τ’ άλλο σώμα,
ετσά το πρόδειξε ο Θεός να γινομέστα χώμα..”
Μα επόπαμε του γιόκα ν’ τως να πούμε και τση κόρης..
“Επα’ χουν κόρην όμορφη γραμματικός τη θέλει,
μα αν είναι και γραμματικός πολλά λεφτά γυρεύει.
Γυρεύει αμπέλια ατρύγητα, χωράφια με σιτάρια,
γυρεύει και τη θάλασσα μ’ ούλα τζη τα καράβια.”
Μα επόπαμε τση κόρης τως να πούμε και τση βάγιας..
“Βαγίτσα άψε το κερί άψε και το διπλέρι
και κάτσε και ντουχιούντησε ήντα θα μας ε’ φέρεις.
Βάλε στο τσέστο κάστανα στο τσέστο πορτοκάλια
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλληκάρια.
Κι απο το πιθαράκι σας που’ χετε τα καρύδια,
να μας ε’ ποχερίσετε αν’ είν’ πολλά γ’ή λίγα.
Κι απο το πιθαράκι σας που’ χετε τσι σταφίδες,
να μας ε’ ποχερίσετε αν’ είν’ πολλές γ’ή λίγες.
Κι απο τη μαύρη’ν όρνιθα κανένα αβγουλάκι,
κι αν είν’ απου τη γαλανή ας είν’ και ζευγαράκι.
Κι απο τ’ απακολούκανα κι απο πλευριάς κομάτι,
κι απο τον πόρο του βουτσού να πιούμε μια γεμάτη.
Κι αν είναι με το θέλημα άσπρη μου περιστέρα,
ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλημέρα.”
“Καλημέρα, χρόνια πολλά.”
“Επά που καλαντίσαμε καλά μας ε’ πλερώσα,
καλά να πα’ ν’ τα έχει ν’ τως και τα ποδώματα ν’ τως”

Σημείωση:
Αν η οικογένεια δεν είχε παιδιά οι καλαντιστές έλεγαν:
“Επά παιδί δεν έχουνε ο Θιός να τως ε’ πέψει,
κι αν είν’ α σερνικό παιδί στη σέλα καβαλάρης
να σειέται να λυγίζεται να πέφτει το λογάρι
να το μαζώνει η μάνα ν’ του να’ χει χαρά μεγάλη.
Πάλι κι αν είναι θηλυκό μοίρα καλή να κάμει
του Ρεζοσπάντη τον υγιό άντρα να τον ε’ πάρει.

Παραδοσιακά Κρητικά κάλαντα 
Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς
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2.Κουραμπιέδες
 
Υλικά:
300 γρ.βούτυρο ανάλατο αγελάδας σε θερμοκρασία δωμα-
τίου
100 γρ. ζάχαρη άχνη + επιπλέον για το πασπάλισμα
½ κουταλάκι μπεικιν πάουτερ
1 φακελάκι βανίλια κρυσταλλική των 5γρ.
600 γρ.αλεύρι για όλες τις χρήσεις(κοσκινισμένο)
10 γρ. ανθόνερο-(ροδόσταγμα)
10 γρ. κονιάκ(μπράντυ)
130 γρ.αμύγδαλα αναποφλοίωτα ψημένα σε φούρνο 160C 
για 8-10 λεπτά και χοντροκομμένα

Εκτέλεση:
1. Χτυπάμε στο μίξερ με  το εξάρτημα ‘Κ’  τον βούτυρο με την 
ζάχαρη σε δυνατή ταχύτητα για 10-15 λεπτά περίπου-μέχρι 
να ασπρίσει(Χρειάζεται καλό χτύπημα για να πετύχουμε μια 
πιο αφράτη ζύμη).
2. Ξεκινάμε το μίξερ σε χαμηλή ταχύτυτα προσθέτοντας σιγά-
σιγά το αλεύρι, το μπέκιν πάουτερ και την βανίλια. Ρίχνουμε το 
κονιάκ και το ανθόνερο και τελευταία τα αμύγδαλα.
3. Πλάθουμε τους κουραμπιέδες στρογγυλούς ή σε άλλο σχή-
μα τις επιλογής μας.Τοποθετούμε σε αντικολλητικό λαδόχαρτο 
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο170C για 20-25  λε-
πτά ανάλογα με το μέγεθος.
4. Βγάζουμε απο το φούρνο και αφού κρυώσουν εντελώς πα-
σπαλίζουμε με  ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε.

Εύχομαι η μαγεία των Χριστουγέννων και αυτα τα πε-
ντανόστιμα γλυκά να μας αγγίξουν και να μας δώσουν 
αυτό το κάτι που χρειαζόμαστε  για να είμαστε ευτυχι-

σμένοι. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη 
και χαρά για όλον τον κόσμο!

                                                            Ανδριγιαννάκη Άννα, Γ2 

Χριστούγεννα, η ομορφότερη εποχή του χρόνου. Μια εποχή που γεμίζει από 
αγάπη, που εκφράζεται με την ανταλλαγή των δώρων των Χριστουγέννων, με 
όμορφες μυρωδιές γλυκών και εδεσμάτων. Οι συνταγές από φαγητά και γλυκά 
γεμίζουν την κουζίνα και οι μαμάδες περνάνε ώρες ατελείωτες για να προετοι-
μάσουν τις γιορτινές λιχουδιές που θα γεμίσουν το τραπέζι μας.Το στόλισμα του 
δέντρου ή του καραβιού, τα κάλαντα, τις επισκέψεις σε αγαπημένα μας πρόσω-
πα και το πολύ φαγητό. Άπειρες συνταγές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα σε 
μπερδέψουν για το τί να φτιάξεις και πώς να ευχαριστήσεις τους καλεσμένους 
σου. Ακολουθούν οι πιο κλασικές αλλά ταυτόχρονα και αγαπημένες χριστουγιεν-
νιάτικες συντάγες που θα ομορφήνουν το τραπέζι σας και θα σας μαγέψουν.

1. Μελομακάρονα
 
Υλικά:
1 κούπα χυμό πορτοκαλιού
½ κούπα κονιάκ
½ κούπα ζάχαρη
½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο
½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλλα
¼ κουταλάκι του γλυκού σόδα
1 φακελάκι μπεΐκιν
2 κούπες λάδι αραβοσιτέλαιο
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Υλικά για το σιρόπι:
2,5 κούπες ζάχαρη
1 κούπα μέλι
3 κούπες νερό

Διαδικασία:
Βράζετε πρώτα το σιρόπι για 5 λεπτά και το αφήνεται να κρυώσει. 
Το σιρόπι θα πρέπει να είναι κρύο για να μελώσετε. 
Σε μία λεκάνη βάζετε όλα τα υλικά εκτός  από το αλεύρι, τη σόδα 
και το μπεΐκιν και ανακατεύετε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.
Ανακατεύετε μέσα στο αλεύρι, τη σόδα και το μπεΐκιν και προσθέ-
τετε σιγά – σιγά στη λεκάνη με τα υπόλοιπα υλικά.
Ζυμώνεται και φτιάχνεται μια μαλακιά αλλά να μην κολλάει στα 
χέρια ζύμη.
Πλάθετε σε ομοιόμορφο σχήμα και τα ψήνετε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 200 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδί-
σουν.
Μόλις βγάλετε τα μελομακάρονα από το φούρνο τα βάζετε κατευ-
θείαν στο κρύο σιρόπι και τα αφήνεται για 2 με 3 λεπτά.
Τοποθετείτε τα μελομακάρονα σε μια πιατέλα και πασπαλίζεται με 
καρύδια ψιλοκομμένα.



Πράσινη Σαλάτα με Ρόδι και Άγρια Χόρτα
Υλικά (για 6 άτομα):
½ κιλό ραδίκια ψιλοκομμένα
2 φλιτζ. τσαγ. αντίδια ψιλοκομμένα
2 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα

2 κ. σ. ελαιόλαδο
1 κ. γ. κοφτό ρίγανη
1 κ. γ. ξύδι
4 κ. σ. σπόρους ροδιού 
Αλάτι

Εκτέλεση:
1. Πλένετε και καθαρίζετε τα χόρτα. Τα αφήνετε να στραγγί-
ξουν και τα ψιλοκόβετε σε ένα μπολ.
2. Ρίχνετε λίγο – λίγο το ελαιόλαδο, τη ρίγανη και αλατίζετε. 
Πασπαλίζετε το ρόδι, ραντίζετε με λίγο ξύδι και σερβίρετε!

Ομαθιές ή Αιματιές
Υλικά:
Το παχύ έντερο του χοίρου
Το συκώτι του χοίρου
Το κνισάρι του χοίρου ή ½ ποτήρι ελαιόλαδο
400 γραμμάρια ρύζι
½ ποτήρι ζάχαρη
200 γραμμάρια σταφίδες
200 γραμμάρια φιστίκια ή καρύδια ή κάστανα ψιλοκομμένα
Λίγο αλάτι, πιπέρι και κανέλα.

Εκτέλεση:
1. Πλένουμε και λευκαίνουμε τα έντερα του χοίρου βάζοντας 
τα σε λεκάνη με νερό και φέτες λεμονιού και αφήνοντας τα 2-3 
ημέρες αλλάζοντας το νερό τους κάθε μέρα.
2. Τσιγαρίζουμε το συκώτι με το λάδι ή το κνισάρι και προσθέ-
τουμε 4-5 ποτήρια νερό.
3. Όταν βράσει ρίχνουμε το ρύζι και συνεχίζουμε το βρασμό για 
5-6 λεπτά.
4. Προσθέτουμε τις σταφίδες, τους ξηρούς καρπούς και το αλα-
τοπίπερο με την κανέλα και ανακατεύουμε.
5. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και γεμίζουμε τα 
έντερα που τα έχουμε κόψει σε κομμάτια των 15 εκατοστών 
το καθένα. Τα δένουμε στις άκρες και τα βράζουμε σε νερό για 
μισή ώρα περίπου.
6. Τα στραγγίζουμε και τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη και κανέλα. 
Αν θέλουμε μόλις βγάλουμε τις ομαθιές από το νερό τις τηγανί-
ζουμε λίγο να ροδίσουν. 

Πράσα με Χοιρινό
Υλικά (για 6 άτομα):
1 κιλό χοιρινό κομμένο σε μπουκιές (μπούτι ή σπάλα)
1 κιλό πράσα κομμένα κατά μήκος 4-5 εκ.
2 – 3 ντομάτες ξεφλουδισμένες και πολτοποιημένες 
¾ φλιτζ. τσαγ. ελαιόλαδο
½ φλιτζ. τσαγ. κρασί κόκκινο
Αλάτι, πιπέρι
Χυμό από ένα μέτριο λεμόνι

Εκτέλεση:
1. Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το χοιρινό, μέχρι να 
ροδίσει ελαφρά. Σβήνετε με το κρασί και αφήνετε για 2 – 3 
λεπτά να εξατμισθεί το αλκοόλ. 
2. Ρίχνετε τα πράσα, την ντομάτα και ενάμιση φλιτζ. τσαγ. 
νερό. Σκεπάζετε και σιγοψήνετε για 30 – 45 λεπτά με κλειστό 
το καπάκι της κατσαρόλας. Δοκιμάζετε και διορθώνετε τη γεύ-
ση με λίγο αλάτι, πιπέρι και λεμόνι.

Τσιλαδιά ή Πηχτή
Υλικά (για 12 άτομα):
1 μέτριο κεφάλι χοιρινό
5 – 6 ποδαράκια χοιρινά 
½ κιλό χοιρινό ψαχνό από λαιμό
1 φλιτζ. τσαγ. χυμό νεράντζι
1 φλιτζ. τσαγ. χυμό λεμονιού 
2 κ. σ. ξύδι
2 κομματάκια φλούδα πορτοκάλι
1 κ. γ. πιπέρι
1 κ. γ. κύμινο 
1 κ. σ. αλάτι
2 – 3 φύλλα δάφνης 
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Εκτέλεση:   
1. Καθαρίζετε και πλένετε πολύ καλά το κεφάλι. Χωριστά πλέ-
νετε τα ποδαράκια. Αν έχουν τριχούλες, καλό είναι να τα κα-
ψαλίσετε λίγο χρησιμοποιώντας ένα αναμμένο κερί. Βράζετε σε 
άφθονο αλατισμένο νερό το κεφάλι, τα πόδια και το λαιμό για 
τουλάχιστον 2 ώρες. Στην αρχή του βρασμού αφαιρείτε με τρυ-
πητή κουτάλα τον αφρό, ώστε να γίνει ο ζωμός διαυγής . 
2. Αδειάζετε τα κρέατα σε ένα τρυπητό και τα αφήνετε να κρυ-
ώσουν. Αφαιρείτε τα κόκαλα και τα κόβετε σε μικρά κομμάτια.
3. Αδειάζετε το σουρωμένο ζωμό σε καθαρή κατσαρόλα και ρί-
χνετε μέσα τα κρέατα, το χυμό νεράντζι, το λεμόνι, το ξύδι, τη 
φλούδα πορτοκαλιού και τα μισά μπαχαρικά. Βράζετε με ανοι-
χτό το καπάκι της κατσαρόλας για 7 – 10 λεπτά.
4. Αφήνετε το ζωμό να ηρεμήσει για 10 λεπτά. Πασπαλίζετε των 
πάτο μικρών μπολ με λίγο κύμινο και πιπέρι. Τοποθετείτε από 
ένα φύλλο δάφνης και γεμίζετε με τσιλαδιά. Την αφήνετε για 24 
ώρες να πήξει, πριν την βάλετε στο ψυγείο. 

Λουκάνικα Καπνιστά
Υλικά (για 3 κιλα):

Λεπτά έντερα χοιρινά
2 κιλά χοιρινό κρέας από μπούτι ή σπάλα
1 λίτρο ξύδι
1 κ. γ. μαύρο πιπέρι
1 κ. γ. κύμινο
1 μικρή πρέζα κανέλα 
1 κ. σ. αλάτι

Εκτέλεση:
1. Κόβετε το κρέας σε πολύ μικρά κομματάκια ή το περνάτε από 
τη μηχανή του κιμά. Τα βάζετε σε ένα μπολ και το πασπαλίζετε 
με το αλάτι, την κανέλα και το κύμινο. Περιχύνετε με το ξύδι και 
σκεπάζετε το μπολ. Το τοποθετείτε στο ψυγείο και το αφήνετε 3 
– 4 μέρες, ανάλογα με το πόσο δυνατή θέλετε να είναι η γεύση 
του ξυδιού.
2. Εντωμεταξύ πλένετε καλά τα λεπτά έντερα του χοιρινού μέσα 
και έξω, τα τρίβετε με λίγο χοντρό αλάτι και τα ξεπλένετε πολύ 
καλά.
3. Δένετε κάθε έντερο από τη μια μεριά και το γεμίζετε με τα 
κομμάτια του κρέατος με ένα μικρό ειδικό χωνάκι (τη λουκανί-
στρα). Δένετε από την άλλη πλευρά του λουκάνικου και το τρυ-
πάτε σε μερικά σημεία.
4. Στη συνέχεια κρεμάτε τα γεμισμένα λουκάνικα σε ένα ξύλο 

πάνω από το τζάκι ή επάνω από μια μικρή φωτιά που έχετε ανά-
ψει με αρωματικά βότανα (θυμάρι, φασκομηλιά, ρίγανη, κυπα-
ρισσόμηλα), τα ανάβετε, τα σκεπάζετε έτσι ώστε να βγάλουν τον 
καπνό τους.
5. Αφήνετε τα λουκάνικα να καπνιστούν για 5 – 6 μέρες. Διατη-
ρούνται για 1 – 2 μήνες στο ψυγείο.

Φωτοκόλλυβα 
Υλικά (για 8 άτομα):

1 φλιτζ. τσαγ. σιτάρι ολόκληρο
1 φλιτζ. τσαγ. ρεβίθια 
1 φλιτζ. τσαγ. φασόλες
1 φλιτζ. τσαγ. αρακά 
1 φλιτζ. τσαγ. φασολάκια 

Μαυρομάτικα 
Ελαιόλαδο
Λεμόνι, αλάτι 

Για το σερβίρισμα 
Άνηθος ψιλοκομμένος
Φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

Εκτέλεση:
1. Βάζετε τα όσπρια από το προηγούμενο βράδυ σε διαφορετικές 
λεκάνες με κρύο νερό, ώστε να μαλακώσουν και να φουσκώσουν 
2. Την επόμενη μέρα ζεσταίνετε νερό σε μια βαθιά κατσαρόλα 
και ρίχνετε ένα – ένα τα όσπρια ανάλογα με το βαθμό βραστό-
τητάς τους. Πρώτα το σιτάρι, το οποίο βράζετε για 20 λεπτά. Στη 

συνέχεια προσθέτετε τις φασόλες μαζί με τα ρεβίθια, τον αρακά, 
ταμαυρομάτικα και τα αφήνετε να για 30 λεπτά.
3. Όταν τα όσπρια είναι μισοψημένα, τα σουρώνετε και τα βά-
ζετε να βράσουν σε καθαρό νερό, το οποίο έχετε ζεστάνει, ώστε 
να μην σφίξουν.
4. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμό τους, τα τοποθετείτε σε μια βα-
θιά πιατέλα και αφού τα αλατίσετε καλά, τα ραντίζετε με άφθο-
νο ελαιόλαδο και λεμόνι.

✴

✴

✴
✴

Επιμέλεια φύλλου: Κατερίνα Σκλαβενίτου, Φιλόλογος και Αντώνης Κοσμαδάκης, Καλλιτεχνικών.


