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Дорогие друзья!
Примите теплые сердечные поздравления с Новым Годом и Рождеством
Христовым. Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания.
Хочется пожеелать, чтобы все что
Вы пожелали и загадали на Новый
2019 год исполнилось.
Желаю всем счастья и радости, успеЖ
хов во всех делах! Верю что справедх
ливость восторжествует, а добро
л
победит зло!

Дорогия друзья!
От имени Федерации греческих обществ
Армении сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христовым. 2018 год
был для нас для всех непростым годом.
Однако вера в свои силы, энтузиазм,
чувство национального самосознания помогут осуществить все планы, сделать
нашу жизнь более интересной. Все проблемы преодолимы, если мы вместе, и мы –
едины.
Желаю здоровья и долгих лет жизни, настоящего человеческого счастья, радости
и уверенности в завтрашнем дне.
Eutuxisme/no to Ne/o 'Etoj
Kai kalla/ Xristou/genna
Председатель Федерации
греческих обществ Армении
Аркадий Хитаров
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Дорогие друзья!
Д
Поздравляю с Новым Годом и Рождеством Христовым. Пусть следующий год принесет благополучие и
успех, даст новые силы для достижения самых дерзких целей, оправдает надежды, а настойчивость и
целеустремленность помогут осуществить мечты.
Твердости духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи
в личной жизни!
Директор греческого
медицинского фонда «Гиппократ»,
Симон Захаров
Редакция газеты «Илиос» поздравляет всех с
Новым Годом и Рождеством Христовым.
Желаем вам в наступающем году исполнения
желаний! Пусть сбудется все то самое сокровенное,
что каждый из нас считает голубой мечтой!

С НОВЫМ ГОДОМ
И
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Eutuxisme/no to Ne/o 'Etoj
Kai kalla/ Xristou/genna
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД:
КАК ЕГО ПРАЗДНУЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
открывают заднюю дверь дома,
когда часы начинают бить 12, а затем открывают переднюю – чтобы
в дом вошел Новый год.

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои
национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к отмечанию различных праздников.
Иногда среди таких традиций
встречаются очень экзотические, необычные и экстравагантные. Давайте посмотрим, как
отмечают Новый год в разных
странах мира?
Рассказать о праздновании Нового года в различных странах мира можно очень много, но мы не
будем охватывать все, а коснемся
лишь самых экстравагантных традиций разных наций, связанных с
празднованием Нового года.

Начнем с Германии, откуда на
весь мир распространилась традиция украшать при встрече Нового
года ёлку. Кстати, там эта традиция
появилась еще в далекие времена
Средневековья. Немцы считают,
что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут
сено – чтобы его угостить.
А во Вьетнаме верования еще
интереснее – предки современных
вьетнамцев верили, что новый год
приплывает на спине карпа, поэтому сегодня там существует традиция покупать на Новый год живого

карпа и выпускать его в пруд или
реку. А главным символом праздника там являются ветви расцветающего персика, которые ставят в
доме и дарят друг другу.

Еще одну распространенную
сегодня традицию подарила миру
другая европейская страна – Англия. Это дарение друг другу поздравительных открыток. А среди
необычностей, связанных с Новым
годом там, можно выделить ту же
традицию угощения ослика сеном,
что у немцев, а также ритуал поцелуев влюбленных под веточкой
омелы для прочности отношений.
Причем делать это нужно под звон
колоколов, звонящих в 12 часов в
честь Нового года. Необычно то,
что звонить эти колокола начинают
еще до 12 ночи, но до момента наступления Нового года их укутывают одеялами, чтобы они звучали
тихо, а когда он наступает, одеяла
снимают и они начинают звонить
во всю мощь. А на Британских
островах люди в буквальном смысле выпускают Старый и впускают
Новый год: для этого они сначала

А вот Швеция подарила миру
первые стеклянные елочные игрушки (в XIX веке). Там на Новый
год принято не гасить в домах свет
и ярко освещать улицы – это настоящий праздник света.
Очень экстравагантно празднуют Новый год еще одни европейцы
– французы. Они пекут пирог, в который кладут один боб, кому этот
боб достанется, тот объявляется
бобовым королем и в праздничную
ночь все подчиняются его приказам. Да, у нас бы многим понравилась такая традиция, странно, что
до сих пор она не дошла и не прижилась в России. А еще хорошие
французы-виноделы просто обязаны выпить за будущий урожай с
бочкой вина: с ней нужно чокнуться и поздравить ее с Новым годом!

В США, где в 1895г. у Белого
дома была повешена первая в мире
светящаяся электрическая гирлянда, и откуда по миру распространилась традиция писать себе «новогодние задания» с обещаниями и
планами на грядущий год, торжественные застолья устраивать не
принято, как и дарить подарки, там
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все это устраивают только на Рождество, а ёлочки они обязательно
пересаживают в грунт, а не выбрасывают, как у нас.

А вот финны устраивают торжественные трапезы и в Рождество, и в Новый год. Именно из Финляндии пришла традиция плавить
воск и опускать его в холодную воду, а потом по получившимся фигуркам гадать, что же ждет человека в наступившем году.

Япония подарила миру традицию встречать Новый год в новой
одежде, строить ледяные скульптуры и замки. Самая необычная традиция там – покупать перед Новым
годом грабли, которые «помогут
нагрести побольше счастья».
Необычной и довольно распространенной во многих странах
новогодней традицией является
создание шума – чем громче, тем
лучше! Панамцы громко крича и
стуча, звоня в колокола, включая
сирены и гудки автомобилей так
задабривают Новый год. Венгры в
первую секунду прихода Нового
года громко свистят – отгоняют
плохое и привлекают благополучие. Иранцы – стреляют из ружей.
Какие бы там ни были новогодние традиции, самыми экстравагантными среди них, все-таки, по

праву можно считать те, при которых что-то выбрасывают из окон.

Очень необычно ведут себя в 3
первые минуты Нового года болгары: они гасят везде свет – это
минуты новогодних поцелуев,
тайну которых хранит темнота.

Так, на Кубе в 12 часов из окон
выливают воду, которую заранее
набирают во всю имеющуюся в
доме по суду – таким образом кубинцы желают Новому году чистого и светлого как вода пути.

Итальянцы выбрасывают из окон
старые вещи, чтобы их ме сто заняли новые, причем, делают они
это со всей присущей им
страстью,
р
гром
р ко и ве село. В некоторых районах Йоханнесбурга
(столицы ЮАР) из окон летят холодильники, что делает Новый год
в этой стране очень опасным, в
целом же там принято выкидывать
из окон тоже, как у итальянцев,
что-то старое. А вот в Непале старые вещи сжигают в больших
кострах с восходом солнца.

Ну а далеко позади в плане
экстравагантно сти
новогодних
традиций всех оставили эквадорцы. Мужчины там переодеваются
в женскую одежду, надевают парики и красятся чтобы устроить
«плач вдов» по плохим мужьям и
пожечь кукол.
А в целом все эквадорцы верят:
если успеть за бой часов одеть
желтое нижнее белье, то деньги
будут падать как снег на голову,
если красное – то будет счастье в
личной жизни, если побегать в это
же время вокруг дома с большой
сумкой или чемоданом, то весь
год будешь путешествовать.

Существует еще немало интересных новогодних традиций в
разных уголках мира, ну а мы рассказали о самых необычных из
них, может, кому-нибудь пригодится!
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Τα Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο!
Μια από τις πιο πολυαγαπημένες γιορτές των
παιδιών αλλά και των μεγάλων είναι καθ’ οδόν!
Τα Χριστούγεννα όπως κάθε χρόνο έρχονται και
ζεσταίνουν τις καρδιές μας όλων μας σκορπίζοντας
την αγάπη, την γενναιοδωρία και την συμπόνια!
Έκτος από αυτά όμως, φέρνουν και τα μυρωδάτα
γλυκά. την όμορφη διακόσμηση και τα δώρα! Είναι
γνωστό πως κάθε χωρά ετοιμάζει κάτι διαφορετικό
για αυτήν την ξεχωριστή γιορτή! Πως είναι λοιπόν
τα Χριστούγεννα σε άλλες χώρες και ηπείρους; Πάμε
να το ανακαλύψουμε!

ΑΓΓΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
Τα μικρά παιδιά της Αγγλίας πριν έρθουν
τα Χριστούγεννα γράφουν ένα γράμμα για τα
παιχνίδια που επιθυμούν να τους φέρει ο Πατέρας
των Χριστουγέννων και το στέλνουν ή το ρίχνουν
στο πίσω μέρος του τζακιού. Την παραμονή λοιπόν
των Χριστουγέννων, ο Πατέρας των Χριστουγέννων,
έρχεται πάνω σε ένα έλκηθρο, φορτωμένο με δώρα,
το οποίο οδηγούν τάρανδοι. Ο πιο διάσημος τάρανδος
είναι ο Ρούντολφ, ο τάρανδος, ο οποίος έχει μία κόκκινη
μύτη και είναι ο οδηγός στο ελκήθρο. Η Αγγλική
κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα
Αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι, καθώς και κλαδιά
«γκι» που κρέμονται από την οροφή που σύμφωνα με
τη παράδοση όποιος στέκεται κάτω απ΄ αυτό πρέπει
να ανταλλάξει φιλιά με αγαπημένα πρόσωπα. Για τους
Άγγλους δεν νοείται εορταστικό χριστουγεννιάτικο
τραπέζι
χωρίς
γαλοπούλα,
κρεατόπιτα
και
χριστουγεννιάτικη πουτίγκα για καλή τύχη.

“Buon Natale” είναι η ευχή που πρέπει να δώσετε
στους Ιταλούς τα Χριστούγεννα, οι εορτασμοί των
οποίων ξεκινούν 8 ημέρες νωρίτερα και διαρκούν
3 εβδομάδες. Η περίοδος αυτή ονομάζεται Novena,
κατά τη διάρκεια της οποία τα παιδιά ντύνονται
βοσκοί, παίζουν μουσικά όργανα, τραγουδούν και
ΓΑΛΛΙΑ
λένε ποιήματα. Όπως συμβαίνει και με τα κάλαντα
στην Ελλάδα, έτσι κι εκεί τα παιδιά πηγαίνουν από
σπίτι σε σπίτι για να διασκεδάσουν τους ανθρώπους
και σαν αντάλλαγμα παίρνουν λίγα χρήματα. Μια
άλλη σημαντική ημερομηνία των εορτών είναι η 6η
Ιανουαρίου κατά την οποία καταφθάνει τη νύκτα
(μεταξύ 5-6 Ιανουαρίου) η διάσημη Befana η
παλιά καλή και φτωχή μάγισσα, έρχεται και τρώει
καρύδια και μπισκότα που της άφησαν τα παιδιά
και πριν πετάξει μακριά, τους αφήνει δώρα μέσα
στις κάλτσες των δώρων, κάρβουνα για τα άτακτα
κυριολεκτικά αστράφτει!
παιδιά και γλυκά και παιχνίδια για τα φρόνιμα.

Τα
Χριστούγεννα στη Γαλλία
αποτελούν την εορταστική
κορύφωση
του έτους. Ειδικά η
“Πόλη του Φωτός”,
το Παρίσι, για 2 μήνες
από το Νοέμβριο
μέχρι τον Ιανουάριο,
Την παραμονή των
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Χριστουγέννων όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται για
ένα ολοκληρωμένο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ο Père
Noël, ο κατά τους Γάλλους Άγιος Βασίλης, δίνει τα
δώρα του στα παιδιά το βράδυ μεταξύ 24ης και 2ης
5 Δεκεμβρίου. Μεγάλη σημασία στους εορτασμούς
των Χριστουγέννων έχουν οι γαστρονομικές
απολαύσεις. Το παραδοσιακό εορταστικό τραπέζι,
το “Reveillon” (ρεβεγιόν) αποτελείται από μια
εντυπωσιακή ποικιλία διαφορετικών πιάτων.
Οι Γάλλοι φτιάχνουν ένα παραδοσιακό κέικ
στο σχήμα κούτσουρου, το οποίο ονομάζεται
“χριστουγεννιάτικος
κορμός”.Οι
Γάλλοι
χρησιμοποιούν και αυτοί τα αλεξανδρινά (αποκαλούν
τα γνωστά κόκκινα λουλούδια Etoiles de Noël:
“Αστέρια των Χριστουγέννων”)

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η Αυστραλία μπορεί μεν να γιορτάζει τα
Χριστούγεννα,όπως ο υπόλοιπος πλανήτης , μόνο που
οι κάτοικοί της δεν φορούν παλτό και ζεστά μπουφάν
αλλά… μαγιό και μπικίνι, καθώς η θερμοκρασία εκείνη
την εποχή αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, οι
Αυστραλοί μετά από το καθιερωμένο πλουσιοπάροχο,
εορταστικό τραπέζι, καταλήγουν σε μια παραλία
για πικ νικ ή για… βουτιά! Το εορταστικό δείπνο
περιλαμβάνει την παραδοσιακή γεμιστή γαλοπούλα,
ενώ για επιδόρπιο σερβίρεται μια πουτίγκα φλαμπέ,
μέσα στην οποία υπάρχει ένα νόμισμα για καλή τύχη.
Λόγω της εποχής, στη Xριστουγεννιάτικη
διακόσμηση κυριαρχούν τα λουλούδια, όπως τα
κίτρινα Xριστουγεννιάτικα κρίνα και ένας θάμνος, με
κόκκινα και πράσινα φύλλα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι Γερμανοί, γύρω από τα παράθυρα βάζουν
ηλεκτρικά κεράκια ή λαμπιόνια και στα τζάμια
τοποθετούν
πολύχρωμες
χριστουγεννιάτικες
φιγούρες. Στα περισσότερα σπίτια κάτω από το
δέντρο υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη. Επίσης,
συναντάται συχνά η το έθιμο του λεγόμενου
Adventskran. Πρόκειται για ένα κηροπήγιο με
τέσσερις θέσεις, που συμβολίζει τις τέσσερις
τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κάθε
Κυριακή τοποθετούν ένα κερί στο κηροπήγιο
αυτό, μετρώντας αντίστροφα το χρόνο που
απομένει για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Το
διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων
είναι πολύ σημαντικό για τους Γερμανούς. Για
τις οικογένειες τα Χριστουγεννιάτικα μπισκότα
Plätzchen , το Χριστουγεννιάτικο κέικ Christstolle,
το Χριστουγεννιάτικο στεφάνι Adventskranz με
ένα κερί για κάθε μία από τις τέσσερις Κυριακές
πριν τα Χριστούγεννα και το παραδοσιακό
Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο Adventskalender
με ένα δώρο για κάθε μέρα από την 1η ως τις 24
Δεκεμβρίου, αποτελούν τα παραδοσιακά έθιμα της
περιόδου. Στα περισσότερα σπίτια κάτω από το δέντρο
υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη.Σύμφωνα με την
παράδοση ο Nikolaus (Αγ. Νικόλαος) επισκέπτεται
το βράδυ της 5ηςΔεκεμβρίου (παραμονή της γιορτής
του) τις οικογένειες στη Γερμανία παρέα με το βοηθό
του τον Knecht Ruprecht. Αν τα παιδιά ήταν καλά
όλη τη χρονιά, θα πάρουν δώρα και γλυκίσματα,
ενώ αν ήταν άτακτα θα βάλει στα παπούτσια τους
μια βέργα ή στάχτη από το τζάκι. Τα παιδιά βγάζουν
τα παπούτσια τους έξω από την πόρτα και το πρωί
τρέχουν με αγωνία να δουν τι τους έφερε ο Nikolaus.
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ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους.
Μέχρι και πριν από 50 περίπου χρόνια, δηλαδή έως
και την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, συναντούσαμε
το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα
χέρια των παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα. Η πίτα
που ετοιμάζεται με τον ερχομό του νέου έτους, η
Βασιλόπιτα, περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα με
την παράδοση, θα φέρει καλή τύχη σ΄ αυτόν που θα
το βρει. Στα δε Θεοφάνια, που εορτάζεται η Βάπτιση
του Χριστού, καθαγιάζονται τα ύδατα με ρίψεις του
«σταυρού» στο υγρό στοιχείο και ανέλκυσή του από
κολυμβητές, με αγιασμό των σπιτιών από ιερείς και
με ιδιαίτερα κατά τόπο έθιμα.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια
από τις μεγαλύτερες Θρησκευτικές εορτές των
Ελλήνων. Η ευχή «Καλές γιορτές» είναι από τις πιο
χαρακτηριστικές κατά τη περίοδο πριν και μετά τα
Χριστούγενναμέχρι και τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη.
Η παράδοση αναφέρει πως την παραμονή των
Χριστουγέννων οι καλικάντζαροι ανεβαίνουν στη
γη, λίγο πριν καταφέρουν να κόψουν το δέντρο της
και παραμένουν μέχρι την ημέρα των Θεοφανείων
όπου φεύγουν γιατί φοβόνται τον αγιασμό. Το
έθιμο του ποδαρικού είναι ένα πανάρχαιο έθιμο που
διατηρήθηκε και στα χριστιανικά χρόνια λόγω της
συμβολικής του σημασίας. Καθώς αλλάζει ο χρόνος,
όλη η οικογένεια βγαίνει έξω απο το σπίτι. Ένα άτομο
της οικογένειας (συνήθως το παιδί) μπαίνει πρώτο
στο σπίτι με το δεξί πόδι για να φέρει καλοτυχία.
Άλλο ένα πολύ παλιό έθιμο του λαού μας είναι το
«σπάσιμο του ροδιού». Το έθιμο αυτό ξεκίνησε από
την Πελοπόννησο. Μπαίνοντας μέσα , με το δεξί
πόδι, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα για να
πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέει:
«με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες
έχει το ρόδι , τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη
χρονιά.». Έθιμο πανάρχαιο της ναυτικής πατρίδας μας
μαζί με τα κάλαντα, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια,
τα γλυκίσματα, τα δώρα και την λειτουργία στην
εκκλησία, το καραβάκι σηματοδοτεί κι αυτό
τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Το ελληνικό στολισμένο καραβάκι
αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας
μας, που τα παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό
νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια τους. Αποτελούσε,
όμως, και ένα είδος τιμής και καλωσορίσματος στους

Η περίοδος των Χριστουγέννων στην Ολλανδία
ξεκινάει με μια παράδοση η οποία αρχικά δεν είχε καμία
σχέση με τα Χριστούγεννα. Η ημέρα εορτής του Αγίου
Νικολάου αποτελεί την κορύφωση της εορταστικής
περιόδου. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Άγιος Νικόλαος,
ο οποίος ονομάζεται «SinterKlaas» καταφθάνει
στην Ολλανδία το Νοέμβριο, τρεις βδομάδες πριν τα
γενέθλιά του. Το πλοίο του είναι φορτωμένο με δώρα,
το υποδέχεται στο λιμένα η Βασίλισσα Βεατρίκη
συνοδευόμενη από πλήθος κόσμου. (Βέβαια αυτό
το έθιμο ανάγεται στην εποχή που η Ολλανδία ήταν
αποικιοκρατική και έρχονταν τα χριστουγεννιάτικα
προϊόντα από τις αποικίες της).
Τις ημέρες που ακολουθούν ο SinterKlaas γυρίζει
όλη τη Χώρα μαζί με τον βοηθό του τον Zwarten Piet
(Μπλακ Πιτ ή Μαύρο Πιτ). Τα παιδιά στην Ολλανδία
παίρνουν τα δώρα τους στις 5 Δεκεμβρίου. Τα
Χριστουγεννιάτικα δένδρα στολίζονται παντού αφού
έχει φύγει από τη χώρα ο SinterKlaas.
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Ωροσκόπιο 2019
Γενικά το Ωροσκόπιο για το 2019
Ο Νέος χρόνος του 2019 φέρνει νέες
ελπίδες, όνειρα και στόχους. Είναι μια
ευκαιρία να γίνουμε περισσότερο χαρούμενοι
και συγκεντρωμένοι. Λοιπόν, η χρονιά του
2019 δεν είναι πολύ μακριά πλέον. Και
μπορεί να αλλάξει τη μοίρα σου. Η ζωή είναι
πολύπλοκη και το να γνωρίζουμε το μέλλον
μας μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη βοήθεια.
Αυτό ακριβώς, λοιπόν, πρόκειται να
κάνουμε. Οπλισμένοι με την ισχυρή δύναμη
της Αστρολογίας, θα προβλέψουμε το μέλλον
όλων σύμφωνα με το Ηλιακό του Σύμβολο.
Και σίγουρα, αυτές οι προβλέψεις είναι
αξιόπιστες, καθώς βασίζονται σε ενδείξεις
του ουρανού, αποκρυπτογραφημένες από
τους πιο ειδικούς αστρολόγους μας. Θα σε
βοηθήσουν να σχοδιάσεις τη ζωή σου με
έναν πολύ καλύτερο τρόπο. Επομένως, θα
βρεις εδώ πολλά σχετικά με το μέλλον σου
για το 2019. Διάβασε και χρησιμοποίησε
αυτές τις σημαντικές ενοράσεις για το μέλλον
σου:
Ωροσκόπιο 2019 για τον Κριό
Η χρονιά του 2019 για
εσένα πρόκειται να είναι
γεμάτη
σκαμπανεβάσματα, αφήνοντάς σε με
ποικίλα και μπερδεμένα
αποτελέσματα σε όλο το
έτος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ,
αρχικών μηνών αυτής της χρονιάς, μπορεί να
νιώθεις πως το άγχος σε καταλαμβάνει,
βγάζοντάς σε κάπως εκτός εαυτού και
κάνοντάς σε θυμωμένο, ακόμα και με
ασήμαντα θέματα της καθημερινής σου ζωής.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Ταύρο
Αυτή η χρονιά πρόκειται
να είναι πραγματικά
συναρπαστική για εσένα,
καθώς είναι γεμάτη από
πολλές εκπλήξεις και θαυμασμούς. Το ωροσκόπιο
του Ταύρου για το 2019 λέει πως αυτή η
χρονιά θα είναι πολύ αποδοτική για εσένα και
τους αγαπημένους σου, επειδή υπάρχει μια
μεγάλη πιθανότητα για εσένα να πάρεις
προαγωγή στη δουλειά σου ή να αποκτήσεις
ένα ικανοποιητικό ποσό κέρδους μέσω της
επιχείρησής σου.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Δίδυμο
Το ωροσκόπιο του Διδύμου
για το 2019 λέει πως αυτή η
χρονιά θα είναι πολύ κρίσιμη
και σημαντική για όλους
τους Διδύμους, καθώς θα
υπάρξουν αρκετές αλλαγές
και διακυμάνσεις αυτό το έτος για όλους

Προβλέψεις Ζωδίων 2019

εσάς. Θα είναι τόσο θετικές, όσο και
αρνητικές οι αλλαγές που μπορεί να συμβούν
αυτή τη χρονιά.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Καρκίνο
Οι Καρκίνοι είναι
συνήθως πολύ συναισθηματικοί, ευαίσθητοι και
διαισθητικοί από τη
φύση τους και η ζωή σου
ως Καρκίνος για το 2019
μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά παραγωγική, καθώς θέματα που σχετίζονται με τα
οικονομικά, την καριέρα και τα επαγγελματικά πρόκειται να πάρουν μια θετική
τροπή. Γι’ αυτό, εκείνοι που έχουν δουλειά,
θα εκτιμηθούν και θα προαχθούν.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Λέοντα
Οι Λέοντες το 2019 θα
έχουν μια αισιόδοξη και
ενθουσιώδη χρονιά, καθώς θα είναι γεμάτοι από
και
αυτοπεποίθηση
ενθουσιασμό, που θα
αντικατοπτρίζεται
στην
καθημερινή
εκτέλεση της δουλειάς τους. Παρότι η
προηγούμενη
χρονιά
δεν
απέδωσε
καρπούς, αυτή τη χρονιά θα δεις μια
δραστική αλλαγή της κατάστασής σου, μια
θετική αλλαγή.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Παρθένο
Οι Παρθένοι το 2019
μπορεί να γίνουν μάρτυρες τόσο καλών όσο
και κακών εμπειριών,
αλλά μην ανησυχείτε,
καθώς μπορείτε πάντα να
κρατήσετε τις καλές και να μάθετε κάτι
από τις κακές. Θα δείτε ένα θετικό
αποτέλεσμα στην επαγγελματική καριέρα
σας από τις αρχές του 2019 μέχρι το μήνα
Απρίλιο.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Ζυγό
Οι Ζυγοί το 2019
μπορεί να έχουν τόσο
ανόδους, όσο και πτώσεις σε καταστάσεις και
αποτελέσματα. Μπορεί
να δεις μια αύξηση στο
επίπεδο της φήμης σου στην κοινωνία,
εξαιτίας της επιρροής του Δία. Αλλά
σύμφωνα με το ωροσκόπιο του Ζυγού για
το 2019, μπορεί να υπάρξουν εμπόδια, που
θα πρέπει να αντιμετωπίσεις ενώ βγάζεις
χρήματα, λόγω της επιρροής του Κρόνου.

Ωροσκόπιο 2019 για τον Σκορπιό
Για όλους τους Σκορπιούς,
αυτός ο χρόνος μπορεί να
έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα
οποία μπορεί να βιώσεις
σύμφωνα με το ετήσιο
ωροσκόπιο του Σκορπιού για το 2019. Η
καριέρα σου μπορεί να έχει ένα τεράστιο
άλμα και να σε ωφελήσει, εξαιτίας της
θετικής επιρροής του Δία πάνω σου κατά τη
διάρκεια αυτού του χρόνου.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Τοξότη
Οι Τοξότες το 2019 πρόκειται να γίνουν μάρτυρες
παλινδρομήσεων σε ευκαιρίες
και περιστάσεις. Θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες, που
θα έχεις την πιθανότητα να
κατανοήσεις, μάθεις, αναπτυχθείς και να
προσαρμόσεις τις κινήσεις σου ανάλογα, κάτι
το οποίο θα βελτιώσει την πιθανότητα να
γίνειςπετυχημένος σε οτιδήποτε εμπλακείς.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Αιγόκερω
Ετοιμάσου, γιατί ο κόσμος
ανοίγεται μπροστά σου,
σύμφωνα με το ωροσκόπιο
του Αιγόκερου για το 2019!
Θα πετύχεις με άριστα, καθώς
θα γίνεις μάρτυρας μιας θετικής μεταμόρφωσης τόσο στην προσωπική όσο και
στην επαγγελματική ζωή, όλα είναι πιθανά
κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Το
δέκατο σύμβολο του Ζωδιακού, ο Γήινος
Αιγόκερως, αντιπροσωπεύει πως είσαι φιλόδοξος.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Υδροχόο
Λέγεται πως αν υιοθετήσεις το
ρυθμό της φύσης, το μυστικό
της είναι η υπομονή. Έχεις
δείξει τεράστια υπομονή μέχρι
τώρα. Αλλά πλέον ήρθε η ώρα
για εσένα να αναλύσεις προσεκτικά τις
καταστάσεις, που σε επηρεάζουν ή ζητούν
την προσοχή σου και σοφά να δράσεις με
έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Έχοντας
πει αυτό, οι Υδροχόοι είστε ευλογημένοι με
τεράστια αναλυτικές ποιότητες.
Ωροσκόπιο 2019 για τον Ιχθύ
Ο πραγματικός εαυτός σου
θα επιδείξει αξιοθαύμαστη
ευφυΐα και οι άνθρωποι θα
σε θεωρούν σπίρτο! Θα
βάλεις το μυαλό σου να
δουλέψει πολύ σκληρά αυτή
τη χρονιά, αλλά πρόσεξε να μη γίνεις
υπερβολικά εγωιστής γι’ αυτό. Επομένως,
άφησε στην άκρη τους δισταγμούς και
προχώρα! Θα είσαι ικανός να δώσεις λύσεις
στους άλλους στο λεπτό!
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Βασιλόπιτα: Συνταγή για ένα πεντανόστιμο
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Βασιλόπιτα είναι σήμα
κατατεθέν του νέου έτους και την Πρωτοχρονιά δεν λείπει
από κανένα σπίτι.

3.
4.

Υλικά
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

380-400 γραμμ. αλεύρι
300 γραμμ. μαργαρίνη
300 γραμμ. ζάχαρη
6 αβγά
2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
Ξύσμα και χυμό ενός πορτοκαλιού
1 βανίλια
Για το γαρνίρισμα
Ζάχαρη άχνη
Για τη φόρμα
Μαργαρίνη για το άλειμμα
Αλεύρι για το πασπάλισμα
Εκτέλεση

6.

7.
8.

9.
Αλείφουμε μία στρογγυλή φόρμα με μαργαρίνη, την
αλευρώνουμε και τινάζουμε για να φύγει το περιττό αλεύρι.
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180.
2. Χωρίζουμε σε δύο μπολ τους κρόκους από τα ασπράδια
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Председатель С. РАФАЕЛИДИС
Главный редактор К. КАРАПЕТЯН

10.

των αβγών και χτυπάμε ελαφρά.
Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το μπέικιν
πάουντερ και τη βανίλια.
Σε μία μικρή κατσαρόλα λιώνουμε τη μαργαρίνη σε
χαμηλή φωτιά και κατεβάζουμε την κατσαρόλα.
Βάζουμε τα ασπράδια των αβγών στο μπολ του μίξερ
και χτυπάμε μέχρι να ασπρίσουν.
Προσθέτουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη και συνεχίζουμε να
χτυπάμε μέχρι να δέσει καλά η μαρέγκα. Βγάζουμε το
μπολ από το μίξερ, ρίχνουμε τους χτυπημένους
κρόκους, το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε
απαλά με σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω, ώστε να
ενωθούν.
Ρίχνουμε λίγο λίγο το μίγμα αλευριού και συνεχίζουμε
να ανακατεύουμε απαλά, ώστε να ενσωματωθούν.
Τέλος προσθέτουμε τη λιωμένη μαργαρίνη, το χυμό
πορτοκαλιού και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει το μίγμα
ομοιογενές. Το αδειάζουμε στη φόρμα και ψήνουμε
στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 45-50 λεπτά.
Βγάζουμε τη φόρμα από το φούρνο και αφήνουμε 10
λεπτά να κρυώσει πριν ξεφορμάρουμε.
Με ένα μαχαίρι κάνουμε μία σχισμή και βάζουμε εκεί
το
νόμισμα,
τυλιγμένο
σε
αλουμινόχαρτο.
Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε
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