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До ро гие друзья!  
При ми те теп лые сер деч ные поз д рав -
ле ния с Но вым Го дом и Рож дест вом
Хри сто вым. Строя пла ны на гря ду-
щий год мы всег да на де ем ся на луч-
шее, меч та ем, за га ды  ва ем же ла ния. 
Хо чет ся по  же  лать, что бы все чтое  е  
Вы по же ла ли и за га да ли на Но вый  
2019 год ис пол ни лось.  
Же лаю всем счастья и ра до сти, ус пе-
хов во всех де лах! Ве рю что спра вед-
ли вость во стор жест ву ет, а доб ро
по бе дит зло!

Зав. ка фед рой «Меж ду на род но го пра ва, 
прав че ло ве ка и де мок ра тии» Ер.ин сти ту-

та су деб ной экс пер ти зы и пси хо ло гии, 
док тор-про фес сор, ге не рал-лей те нант,

зам.ген.дир тек то ра Ар мя нско-Рос сийс ко го 
цент ра  су деб ной экс пер ти зы, член меж-
ду на род ной фе де ра ции жур на ли стов ЕС 

Эдуард Маневидис

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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Дорогие друзья! Д
Позд рав ляю с Но вым Го дом и Рож-
дест вом Хри сто вым. Пусть сле ду ю-
щий год при не сет бла го по лу чие и
ус пех, даст но вые си лы для до сти-
же ния са мых дерз ких це лей, оп рав-
да ет на деж ды, а на стой чи вость и
це ле уст рем лен ность по мо гут осу-
щест вить меч ты.
Твер до сти ду ха, не ис ся ка е мо го оп-
ти миз ма, креп ко го здо ровья и уда чи
в лич ной жиз ни!

Директор  греческого
медицинского фонда «Гиппократ»,

Симон Захаров

    Дорогия друзья!
  От име ни Фе де ра ции гре чес ких об ществ 
Ар ме нии сер деч но позд рав ляю вас с Но вым 
го дом и Рож дест вом Хри сто вым. 2018 год 
был для нас для всех неп ро стым го дом. 
Од на ко ве ра  в свои си лы, эн ту зи азм, 
чувст во на ци о наль но го са мо соз на ния по-
мо гут осу щест вить все пла ны, сде лать 
на шу жизнь бо лее ин те рес ной. Все проб-
ле мы пре о до ли мы, ес ли мы вме сте, и мы – 
еди ны. 
   Же лаю здо ровья и дол гих лет жиз ни, на-
сто я ще го че ло ве чес ко го счастья, ра до сти 
и уве рен но сти в завт раш нем дне.

Eutuxisme/no to Ne/o 'Etoj
Kai kalla/ Xristou/genna

Председатель Федерации 
греческих обществ Армении

Аркадий Хитаров 
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Как из вест но, в каж дой стра-
не и у каж до го на ро да есть свои
на ци о наль ные тра ди ции, от но-
ся щи е ся, в том чис ле, и к от ме-
ча нию раз лич ных празд ни ков.
Иног да сре ди та ких тра ди ций
встре ча ют ся очень эк зо ти чес-
кие, не о быч ные и экст ра ва гант-
ные. Да вай те пос мот рим, как 
от ме ча ют Но вый год в раз ных 
стра нах ми ра?

Рас ска зать о празд но ва нии Но-
во го го да в раз лич ных стра нах ми-
ра мож но очень мно го, но мы не
бу дем ох ва ты вать все, а кос нем ся
лишь са мых экст ра ва гант ных тра-
ди ций раз ных на ций, свя зан ных с
празд но ва ни ем Но во го го да.

Нач нем с Гер ма нии, от ку да на
весь мир расп рост ра ни лась тра ди-
ция ук ра шать при встре че Но во го
го да ёл ку. Кста ти, там эта тра ди ция
по я ви лась еще в да ле кие вре ме на
Сред не ве ковья. Нем цы счи та ют,
что Сан та Кла ус ка та ет ся на ос ли-
ке, по э то му в баш ма ки де ти кла дут
се но – что бы его уго стить.

А во Вьет на ме ве ро ва ния еще
ин те рес нее – пред ки сов ре мен ных
вьет нам цев ве ри ли, что но вый год
прип лы ва ет на спи не кар па, по э то-
му се год ня там су щест ву ет тра ди-
ция по ку пать на Но вый год жи во го

кар па и вы пус кать его в пруд или
ре ку. А глав ным сим во лом празд-
ни ка там яв ля ют ся вет ви расц ве та-
ю ще го пер си ка, ко то рые ста вят в
до ме и да рят друг дру гу.

Еще од ну расп рост ра нен ную
се год ня тра ди цию по да ри ла ми ру
дру гая ев ро пейс кая стра на – Анг-
лия. Это да ре ние друг дру гу позд-
ра ви тель ных отк ры ток. А сре ди
не о быч но стей, свя зан ных с Но вым
го дом там, мож но вы де лить ту же
тра ди цию уго ще ния ос ли ка се ном,
что у нем цев, а так же ри ту ал по це-
лу ев влюб лен ных под ве точ кой
оме лы для проч но сти от но ше ний.
При чем де лать это нуж но под звон
ко ло ко лов, зво ня щих в 12 ча сов в
честь Но во го го да. Не о быч но то,
что зво нить эти ко ло ко ла на чи на ют
еще до 12 но чи, но до мо мен та на-
ступ ле ния Но во го го да их уку ты ва-
ют оде я ла ми, что бы они зву ча ли
ти хо, а ког да он на сту па ет, оде я ла
сни ма ют и они на чи на ют зво нить
во всю мощь. А на Бри танс ких
ост ро вах лю ди в бук валь ном смыс-
ле вы пус ка ют Ста рый и впус ка ют
Но вый год: для это го они сна ча ла

отк ры ва ют зад нюю дверь до ма,
ког да ча сы на чи на ют бить 12, а за-
тем отк ры ва ют пе ред нюю – что бы 
в дом во шел Но вый год.

А вот Шве ция по да ри ла ми ру 
пер вые стек лян ные елоч ные иг-
руш ки (в XIX ве ке). Там на Но вый
год при ня то не га сить в до мах свет
и яр ко ос ве щать ули цы – это на сто-
я щий празд ник све та.

Очень экст ра ва гант но празд ну-
ют Но вый год еще од ни ев ро пей цы
– фран цу зы. Они пе кут пи рог, в ко-
то рый кла дут один боб, ко му этот
боб до ста нет ся, тот объ яв ля ет ся
бо бо вым ко ро лем и в празд нич ную 
ночь все под чи ня ют ся его при ка-
зам. Да, у нас бы мно гим пон ра ви-
лась та кая тра ди ция, стран но, что 
до сих пор она не дош ла и не при-
жи лась в Рос сии. А еще хо ро шие 
фран цу зы-ви но де лы про сто обя за-
ны вы пить за бу ду щий уро жай с 
боч кой ви на: с ней нуж но чок нуть-
ся и позд ра вить ее с Но вым го дом!

В США, где в 1895г. у Бе ло го 
до ма бы ла по ве ше на пер вая в ми ре
све тя ща я ся элект ри чес кая гир лян-
да, и от ку да по ми ру расп рост ра ни-
лась тра ди ция пи сать се бе «но во-
год ние за да ния» с обе ща ни я ми и
пла на ми на гря ду щий год, тор-
жест вен ные за столья уст ра и вать не
при ня то, как и да рить по дар ки, там 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД: 
КАК ЕГО ПРАЗДНУЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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все это уст ра и ва ют толь ко на Рож-
дест во, а ёлоч ки они обя за тель но 
пе ре са жи ва ют в грунт, а не выб ра-
сы ва ют, как у нас.

А вот фин ны уст ра и ва ют тор-
жест вен ные тра пе зы и в Рож дест-
во, и в Но вый год. Имен но из Фин-
лян дии приш ла тра ди ция пла вить 
воск и опус кать его в хо лод ную во-
ду, а по том по по лу чив шим ся фи-
гур кам га дать, что же ждет че ло ве-
ка в на сту пив шем го ду.

Япо ния по да ри ла ми ру тра ди-
цию встре чать Но вый год в но вой 
одеж де, стро ить ле дя ные скульп ту-
ры и зам ки. Са мая не о быч ная тра-
ди ция там – по ку пать пе ред Но вым 
го дом граб ли, ко то рые «по мо гут 
наг ре сти по боль ше счастья».

Не о быч ной и до воль но расп-
рост ра нен ной во мно гих стра нах 
но во год ней тра ди ци ей яв ля ет ся 
соз да ние шу ма – чем гром че, тем 
луч ше! Па нам цы гром ко кри ча и 
сту ча, зво ня в ко ло ко ла, вклю чая 
си ре ны и гуд ки ав то мо би лей так 
за даб ри ва ют Но вый год. Венг ры в 
пер вую се кун ду при хо да Но во го 
го да гром ко сви стят – от го ня ют 
пло хое и прив ле ка ют бла го по лу-
чие. Иран цы – стре ля ют из ру жей.

Ка кие бы там ни бы ли но во год-
ние тра ди ции, са мы ми экст ра ва-
гант ны ми сре ди них, все-та ки, по 

пра ву мож но счи тать те, при ко то-
рых что-то выб ра сы ва ют из окон.

Так, на Ку бе в 12 ча сов из окон
вы ли ва ют во ду, ко то рую за ра нее
на би ра ют во всю име ю щу ю ся в
до ме по су ду – та ким об ра зом ку-
бин цы же ла ют Но во му го ду чи-
сто го и свет ло го как во да пу ти.

Италь ян цы выб ра сы ва ют из окон
ста рые ве щи, что бы их ме сто за-
ня ли но вые, при чем, де ла ют они
это со всей при су щей им
страстью, гром ко и ве се ло. В не-
ко то рых рай о нах Йо хан нес бур га
р р

(сто ли цы ЮАР) из окон ле тят хо-
ло диль ни ки, что де ла ет Но вый год
в этой стра не очень опас ным, в
це лом же там при ня то вы ки ды вать
из окон то же, как у италь ян цев,
что-то ста рое. А вот в Не па ле ста-
рые ве щи сжи га ют в боль ших
кост рах с вос хо дом солн ца.

Очень не о быч но ве дут се бя в 3 
пер вые ми ну ты Но во го го да бол-
га ры: они га сят вез де свет – это
ми ну ты но во год них по це лу ев,
тай ну ко то рых хра нит тем но та.

Ну а да ле ко по за ди в пла не 
экст ра ва гант но сти но во год них
тра ди ций всех оста ви ли эк ва дор-
цы. Муж чи ны там пе ре о де ва ют ся
в женс кую одеж ду, на де ва ют па-
ри ки и кра сят ся что бы уст ро ить
«плач вдов» по пло хим мужь ям и
по жечь ку кол.

А в це лом все эк ва дор цы ве рят: 
ес ли ус петь за бой ча сов одеть
жел тое ниж нее белье, то день ги
бу дут па дать как снег на го ло ву,
ес ли крас ное – то бу дет счастье в
лич ной жиз ни, ес ли по бе гать в это
же вре мя вок руг до ма с боль шой
сум кой или че мо да ном, то весь
год бу дешь пу те шест во вать.

Су щест ву ет еще не ма ло ин те-
рес ных но во год них тра ди ций в
раз ных угол ках ми ра, ну а мы рас-
ска за ли о са мых не о быч ных из
них, мо жет, ко му-ни будь при го-
дит ся!
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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!

ΙΤΑΛΙΑ

“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 
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 
παιδιά και γλυκά και παιχνίδια για τα φρόνιμα.

ΑΓΓΛΙΑ

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.

ΓΑΛΛΙΑ

Τα Χριστού-
γεν  να στη Γαλλία 
αποτελούν την εορ-
τασ τική κορύφωση 
του έτους. Ειδικά η 
“Πόλη του Φωτός”, 
το Παρίσι, για 2 μήνες
από το Νοέμβριο 
μέχρι τον Ιανουάριο, 

κυριολεκτικά αστράφτει! Την παραμονή των

Τα Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο!
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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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 ΕΛΛΑΔΑ

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

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

 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.

ΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΔΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΑΑΑΔΔΔΔΔΑΑΑΔΔΔΔΔΑ
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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 σκαμπανε βάσ-
ματα, αφήνοντάς σε με
ποικίλα και μπερδε μένα
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 πραγ ματικά
συναρπα στική για εσένα,
καθώς είναι γεμάτη από
πολλές εκπλήξεις και θαυ-
μασ  μούς. Το ωροσκό πιο

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

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 συνα ισθη-
μα τικοί, ευαίσθητοι και 
διαισθητικοί από τη
φύση τους και η ζωή σου
ως Καρκίνος για το 2019

μπο ρεί να αποδειχθεί πραγματικά παραγω-
γική, καθώς θέματα που σχετίζονται με τα
οικονομικά, την καριέρα και τα επαγγελ-
ματικά 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, κα-
θώς θα είναι γεμάτοι από
αυτοπεποίθηση και 
ενθου σιασμό, που θα

αντικατο πτρίζεται 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 μάρ-
τυρες 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 πτώ-
σεις 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 Σκορ πιούς, 
αυτός ο χρόνος μπο ρεί να 
έχει τα δικά του πλεονεκτή-
ματα και μειο νεκτή  ματα, τα 
οποία μπο ρεί να βιώσεις 
σύμφωνα με το ετήσιο 

ωροσκό πιο 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 πρό-
κειται να γίνουν μάρτυρες 
παλινδρομήσεων σε ευκαι ρίες 
και περιστάσεις. Θα υπάρ-
ξουν αρκετές ευκαι ρίες, που 
θα έχεις την πιθα νό τητα να 

κατανοήσεις, μάθεις, αναπτυχθείς και να
προσαρμόσεις τις κινήσεις σου ανάλογα, κάτι 
το οποίο θα βελτιώσει την πιθανότητα να
γίνειςπετυχημένος σε οτιδή ποτε εμπλακείς.

Ωροσκόπιο 2019 για τον Αιγόκερω

Ετοιμάσου, γιατί ο κόσμος 
ανοί γεται μπροστά σου, 
σύμφωνα με το ωροσκόπιο 
του Αιγόκερου για το 2019! 
Θα πετύχεις με άριστα, καθώς 

θα γίνεις μάρτυρας μιας θετικής μετα-
μόρφωσης 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 φιλό-
δοξος.

Ωροσκόπιο 2019 για τον Υδροχόο

 Λέγεται πως αν υιοθετήσεις το
ρυθμό της φύσης, το μυστικό
της είναι η υπο μονή. 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!

Ωροσκόπιο 2019 Προβλέψεις Ζωδίων 2019
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Υλικά

• 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

  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

των αβγών και χτυπάμε ελαφρά.
3. Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το μπέικιν 

πάουντερ και τη βανίλια.
4. Σε μία μικρή κατσαρόλα λιώνουμε τη μαργαρίνη σε 

χαμηλή φωτιά και κατεβάζουμε την κατσαρόλα.
5. Βάζουμε τα ασπράδια των αβγών στο μπολ του μίξερ 

και χτυπάμε μέχρι να ασπρίσουν.
6. 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.

7. Ρίχνουμε λίγο λίγο το μίγμα αλευριού και συνεχίζουμε 
να ανακατεύουμε απαλά, ώστε να ενσωματωθούν.

8. 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.

9. Βγάζουμε τη φόρμα από το φούρνο και αφήνουμε 10 
λεπτά να κρυώσει πριν ξεφορμάρουμε.

10. Με ένα μαχαίρι κάνουμε μία σχισμή και βάζουμε εκεί 
το νόμισμα, τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο.  
Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε

Βασιλόπιτα: Συνταγή για ένα πεντανόστιμο


