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Θερμές Ευχές για Καλά
Χριστουγεννα!
Merry Christmas!
Απολογισμός των πεπραγμένων
της κυβέρνησης Trudeau
Ποιος θα πληρώσει για την κρίση τελικά;
Με την ευκαιρία της αλλαγής του χρόνου και σαν απολογισμό
των πεπραγμένων της κυβέρνησης, ο δημοσιογράφος
Εβαν Σολομών πήρε συνετευξη από τον πρωθυπουργό
του Καναδά Τζάστιν Τρουντό. Το κύριο βάρος σε αυτή τη
συνετευξη ήταν η οικονομία της χώρας.
Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτή τη συνεντευξη τον
πρωθυπουργό να αναλύει τις οικονομικές εξελίξεις και να
επικεντρώνονται στο κύριο θέμα που
αφορά τους Καναδούς και αυτό είναι η
σελίδα 8
οικονομία εν μέσω COVID19.

Μήνυμα Προέδρου Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαρόπουλου
προς τους Απόδημους Έλληνες
Επ’ ευκαιρία
των Εορτών των
Χριστουγέννων
και του Νέου
Έτους
σελίδα 9

Να τα πούμε;

σελίδα 12
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Τις θερμότερες ευχές
μου για χαρούμενα
Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο Νέο
Έτος, γεμάτο υγεία,
ειρήνη και προκοπή
για όλους μας!

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ, ΟΙ ΙΕΡΟΠΑΙΔΕΣ,
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΟΥ
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
Η ΝΕΟΛΑΙΑ, ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ,
Η ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ, ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΙΣΣΙΣΣΑΓΚΑΣ, ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ,
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022.

Mary Fragedakis
Ontario Liberal
Party Candidate for
Toronto-Danforth

Authorized by the CFO for the Toronto-Danforth
Provincial Liberal Association

MP Julie Dabrusin

Member of Parliament for Toronto—Danforth

Χρόνια Πολλά σε όλο
τον Ελληνισμό
Ο Πρόεδρος, το
Διοικητικό Συμβούλιο,
το Γυναικείο Τμήμα,
o Διευθυντής και
το προσωπικό του
Ελληνικού Σπιτιού
εύχονται σε όλα τα μέλη
και την ομογένεια Καλά
Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος ο
Καινούργιος Χρόνος.

Καλές
Γιορτές και
Ευτυχισμένο
το Νέο Έτος
2022!

1028 Queen Street East

Toronto, Ontario M4M 1K4

Telephone: 416-405-8914
Fax: 416-405-8918
email: Julie.Dabrusin@parl.gc.ca
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Η μοναξιά των ημερών
Μέρες γιορτής.
Κάθε χρόνο τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς
αυτές τις γιορτινές μέρες,
να μαζευτούν σε συγγενικά σπίτια, να πάρουν τα
Τάσος
δώρα τους, να παίξουν, να
Θεοδωρίδης δοκιμάσουν καινούριες και
αγαπημένες γεύσεις. Μέρες γιορτής για όλους μας που προσμένουμε αυτές τις στιγμές θαλπωρής, θύμησης,
αγαλλίασης.
Μέρες γιορτής που η θύμησή τους μας
ακολουθεί όλη μας τη ζωή, με τα χρόνια να
βαραίνουν όσο η μοναξιά γίνεται αφόρητη.
Κακά τα ψέματα, οι μέρες αυτές είναι πολύ
βαριές για όσους είναι μόνοι ή απομονωμένοι ή λησμονημένοι ή κατατρεγμένοι.
Ας κρατάμε λοιπόν μια ζεστή γωνιά στη
ψυχή μας για όλους όσους περνάνε μοναχικά αυτές τις μέρες.
Μέρες γιορτής.
Δύσκολες μέρες για μερικούς λόγω φτώχειας, άλλους λόγω απώλειας, απάρνησης,
λησμονιάς, κατατρεγμού, θρήνου, πένθους.

Δύσκολες μέρες για όλους μας λόγω της
παρατεταμένης πανδημίας. Λόγω της αβεβαιότητας που αυτή φέρνει.
Μέρες γιορτινές, που φωτίζουν τις ψυχές
ακριβώς για να παραμερίζουν την αβεβαιότητα, το φόβο, τη λύπη, τη μοναξιά.
Με την ελπίδα, πως όλα θα γίνουν όπως
πρώτα, θα ξανασμίξουν οι αγαπημένοι, θα
νιώσουμε πάλι τη χαρά της αντάμωσης, του
ζευγαρώματος, της χαρωπής μάζωξης.
Μέρες γιορτής για την ελπίδα.
Που είναι η μοναδική δύναμη στον κόσμο
για να διώξει τα σκοτάδια της μοναξιάς.
Η ελπίδα πως κάπου, κάποιος μας
σκέφτεται.
Η ελπίδα πως όλα θα γίνουν όπως τα θέλουμε. Η ελπίδα πως η Μοίρα μας έχει φυλάξει τα καλύτερα δώρα της για αργότερα
και μας τα δίνει σιγά σιγά.
Μέρες γιορτής για τον Ελληνισμό μέσα και
έξω απ’ τη πατρίδα.
Στις μικρές πατρίδες που αξιώθηκε η καθεμιά και ο καθένας να χτίσει.
Στους μικρόκοσμους, στο σύμπαν το δικό
μας που φτιάχνουμε επίπονα και στολίζουμε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
Με το βλέμμα στραμμένο
στο μέλλον και την εμμονή
στην ανθρωπιά, στο φιλότιμο, στις αξίες και στην ηθική που μας παράδωσαν οι
παλιότεροι.
Μέρες γιορτής που αξίζει
να τις ζούμε με όλες μας τις
αισθήσεις.
Καλές γιορτές, από την
Διευθύντρια Κατερίνα Γερασκλή και όλους τους
συνεργάτες του “Ελληνικού Τύπου” που υπεύθυνα και με περηφάνια συνεχίζουν να προσφέρουν
στον Ελληνισμό της ομογένειας την ενημέρωση
και την πληροφόρηση που
δικαιούται.
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
2022. Υγεία, Ευτυχία, προκοπή σε όλες και όλους.

Ομοσπονδιακά επιδόματα για
τους εργαζόμενους εν μέσω νέων
περιορισμών για την Omicron COVID-19
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να παρατείνει
προσωρινά την επιλεξιμότητα αρκετών προγραμμάτων υποστήριξης που θα
ισχύουν για εκείνους που επηρεάζονται
από τους νέους περιορισμούς στη δημόσια
υγεία λόγω της αύξησης της Omicron.
Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland
και η υπουργός Απασχόλησης, Ανάπτυξης
Εργατικού Δυναμικού και Ένταξης Αναπηρίας Carla Qualtrough δήλωσε την Τετάρτη ότι
μέσω των ρυθμιστικών εξουσιών, η Οτάβα
θα κάνει αλλαγές στο Πρόγραμμα Τοπικού
Κλεισίματος και στο Επίδομα lockdown Εργαζομένων του Καναδά.
Αντί να ισχύει μόνο για όσους βρίσκονται
σε «πλήρη» lockdown άνω των 14 ημερών,
το τοπικό πρόγραμμα κλειδώματος θα περιλαμβάνει εργοδότες που υπόκεινται σε
περιορισμούς δυναμικότητας 50% ή περισσότερο. Η κυβέρνηση μειώνει επίσης το
τρέχον όριο μείωσης των μηνιαίων εσόδων
από 40% σε 25%. Οι επιλέξιμοι εργοδότες
θα λάβουν επιδοτήσεις μισθού και ενοικίου
μεταξύ 25% και 75%.
Με τις προσαρμογές, το επίδομα lockdown
των εργαζομένων θα ισχύει για περιοχές
όπου οι επαρχιακές ή περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν εισαγάγει περιορισμούς 50%
ή περισσότερο. Το επίδομα παρέχει $300
την εβδομάδα στους δικαιούχους.
Οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν $300 - $270
μετά από φόρους — για κάθε περίοδο μιας
εβδομάδας έως τις 7 Μαΐου 2022. Ωστόσο,
η διευρυμένη καταλληλότητα ισχύει μόνο
μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2022.
Για να λάβετε το επίδομα, θα πρέπει επίσης
να έχετε χάσει το 50% ή περισσότερο του
εισοδήματός σας ως αποτέλεσμα αυτών
των ορίων χωρητικότητας, σύμφωνα με την
κυβέρνηση
Οι αλλαγές ισχύουν από τις 19 Δεκεμβρίου
έως τις 12 Φεβρουαρίου 2022.
Η ανακοίνωση έρχεται καθώς επαρχίες
και περιοχές επιβάλλουν νέους περιορισμούς για τη διαχείριση της αύξησης των

κρουσμάτων COVID-19 που προκλήθηκαν
από την εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή
Omicron.
«Το επίδομα φροντίδας είναι διαθέσιμο εδώ
και 44 εβδομάδες και το επίδομα ασθενείας
για οκτώ. Εάν το παιδί σας δεν μπορεί να
πάει σχολείο για λόγους που σχετίζονται με
τον COVID, μπορείτε να πάρετε άδεια από
τη δουλειά και να λάβετε αυτό το επίδομα…
αν πρέπει να απομονωθείτε, έχετε πρόσβαση στο επίδομα ασθενείας», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Freeland.
Η νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης επιδοτήσεις μισθών και ενοικίων μέσω του Προγράμματος Ανάκαμψης Τουρισμού και Φιλοξενίας και του Προγράμματος Ανάκαμψης
Επιχειρήσεων.
«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα είναι εδώ
για να στηρίξει οικονομικά τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις καθώς τελειώνουμε αυτόν τον αγώνα». Ωστόσο, η Freeland
κατέστησε σαφές ότι αυτά τα κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
για να παραμείνουν στη ζωή - όχι για να
καλύψουν τις τσέπες των στελεχών και των
επενδυτών.
«Οι δημόσιες εταιρείες που λαμβάνουν την
επιδότηση μισθών μέσω αυτών των προγραμμάτων στήριξης που αυξάνουν τις
αποδοχές των ανώτατων στελεχών τους το
2022 σε σύγκριση με το 2019, θα αποσυρθούν από την επιδότηση μισθού».
«Αυτές οι εταιρείες θα καταστούν επίσης μη
επιλέξιμες εάν πληρώσουν μερίσματα ενώ
λαμβάνουν την επιδότηση μισθού», κατέληξε η κ. Freeland.
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Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων είναι τιμή και υποχρέωση μας να
απευθυνθούμε στους αξιότιμους αναγνώστες και πελάτες μας διαφημιζόμενους,
στους φίλους μας και στον απανταχού Ελληνισμό και να ευχηθούμε Χρόνια
Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Χαρούμενη, Ευλογημένη Πρωτοχρονιά με υγεία!
Η Κατερίνα Γερασκλή και η οικογένεια της σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Ηλία και Καίτης Κουτίνα σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Τάσος Θεοδωρίδης και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Ερμή και Ζορζέτ Ιορδάνους σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Δημήτρη και Πέγκυ Κάρας σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Γιάννη και Φωτούλας Κακαγιάννη σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια του, Δημήτρη και Ράνιας Φραγκιαδάκη με το γιο τους Μιχάλη, σας εύχονται Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η Δήμητρα Κολοβός σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
Ο Παντελής Μινάκης σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
Ο Ντίνος Μέλιος σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
Ο Πλατών Ρούτης και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Κώστας Βενιζέλος και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο “Μέτοικος” και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η Ελένη Χονδρομπίλα σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης με τη
σύζυγο του Παρθένα, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος
ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Νίκος Κούλης, εθελοντής φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, και
η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος
ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Γιώργος Μάνος, εθελοντής φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, και
η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Η Κόμησσα Πολυδούλη και η οικογένεια της σας εύχονται Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
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Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, 2021 στις
7:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο των νεοεκλεγμένων
μελών κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν
οι αρχαιρεσίες. Στη συνάντηση παρεύρευθηκαν όλα τα μέλη εκτός της κας Ευγενίας
Τζίνας Τασσοπούλου.
Η πρόεδρος κα Σκουτάκη πρότεινε την κα
Ελένη Χριστοφιλοπούλου για πρόεδρο της
Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, η
οποία διορίστηκε αυτομάτως όπως προβλέπει το καταστατικό. Στη συνέχεια η κα
Σκουτάκη πρότεινε τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Φλέγκα
για Α’ αντιπρόεδρο, Δρ. Σπύρο Κωνσταντάτο για Β’ αντιπρόεδρο, κ. Γεώργιο Μανίκη
για ταμία και κα Αθηνά Κρανιά για την θέση
της Γενικής Γραμματέα, προτάσεις οι οποίες
δευτερώθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη
δημιουργία Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς που μαζί με το Τμήμα
Παιδείας θα έχουν το καθένα δύο συμπροέδρους. Στη συνέχεια η πρόεδρος πρότεινε την κα Π. Κονδύλη-Μίνου και τον κ. Α.
Τόλιο για την συμπροεδρία του τμήματος
Παιδείας, πρόταση η οποία εγίνε όμοφωνα
αποδεκτή.
Ο κ. Κ. Φλέγκας πρότεινε τον κ. Μ. Στελλάτο
και την κα Μ. Κόλλια για την συμπροεδρία
του τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς.
O κ. Δ. Νικολακάκος προτάθηκε για το τμήμα Συλλόγων από τον κ. Κ. Φλέγκα ενώ ο
κ. Ν. Λαμπίρης προτάθηκε για τη θέση του
προεδρού των τεσσάρων (4) εκκλησιών
από την κα Σκουτάκη.
Ο κ. Χ. Γεωργακόπουλος, η κ. Αθηνά
Μελίντα Γκονζάλες και η Ευγενία Τζίνα

Τασσοπούλου προτάθηκαν από τον κ. Κ.
Φλέγκα ως μέλη του τμήματος Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενίας.
Ο κ. Α. Τζουράς προτάθηκε από την κα
Σκουτάκη για τη θέση του προέδρου του Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννη. Όλες οι παραπάνω προτάσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα από
τα μέλη.
Αναλυτικά τα μέλη και οι θέσεις του νέου
διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο είναι:
Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη: Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φλέγκας: Α’ Αντιπρόεδρος
Δρ.
Σπύρος
Κωνσταντάτος:
Β’
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μανίκης: Ταμίας
Αθηνά Κρανιά: Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα (Πέππη) Κονδύλη-Μίνου: Α’
Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας
Απόστολος Τόλιος: Β’ Πρόεδρος Τμήματος
Παιδείας
Δημήτριος Νικολακάκος: Πρόεδρος του
Τμήματος Πολιτιστικών Συλλόγων
Μιχάλης Στελλάτος: Α’ Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
Μαρία Κόλλια: Β’ Πρόεδρος του Τμήματος
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Χρήστος Γεωργακόπουλος: Μέλος του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
& Αντιπρόεδρος της Εκκλησίας του Αγίου
Δημητρίου
Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες: Μέλος του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
Ευγενία Τζίνα Τασσόπουλος: Μέλος του
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας

Η μεταφορική μας
εταιρεία εύχεται
στους πελάτες και
φίλους - συνεργάτες
και σε όλο τον κόσμο
Χρόνια Πολλά, Καλά
Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο
Έτος 2022!
29 Skagway Avenue Scarborough, Ontario M1M 3T9 Canada  
Phone: (416) 265-4686 Toll: 1-877-681-3353
Fax: (416) 265-4121 Email:info@kronoscanada.com

Γενιάς
Ελένη Χριστοφιλοπούλου: Πρόεδρος της
Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Νικηφόρος Λαμπίρης: Πρόεδρος των τεσσάρων Εκκλησιών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Αναστάσιος (Τάσος) Τζουράς: Πρόεδρος
της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη
Επιπλέον, στις υπόλοιπες εκκλησίες της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο τη θέση των

Προέδρων έχουν αναλάβει:
Δημήτριος Μήλιαρης: Πρόεδρος του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας
Γεώργιος Νικολάου: Πρόεδρος του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου
Θεόδωρος Ράλλης: Πρόεδρος του Ιερού
Ναού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Η έναρξη της θητείας του νέου διοικητικού
συμβουλίου είναι η 1η Ιανουαρίου, 2022.

Ο
Ο πρόεδρος
πρόεδρος του
του «Greek
«Greek
Canadian
Canadian Senior
Senior Club»,
Club»,
Λευτέρης
Λευτέρης Κωνσταντινίδης
Κωνσταντινίδης
και
και ηη οικογένεια
οικογένεια του
του
εύχονται
εύχονται σε
σε όλα
όλα τα
τα Μέλη
Μέλη
Καλά
Χριστούγεννα
Καλά Χριστούγεννα και
και
Ευτυχισμένο
το
2022!
Ευτυχισμένο το 2022!
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Ορκωμοσία του νέου διοικητικού
συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου,
2021 πραγματοποιήθηκε η
ορκωμοσία του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
στο Πολυμενάκειο πολιτιστικό κέντρο. Στην τελετή
παρευρέθησαν σύσσωμα τα
μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη του νέου
συμβουλίου αλλά και μέλη
της απερχόμενης διοίκησης.
Η κ. Ειρήνη Κερογλίδου
προέδρευσε της διαδικασίας και ο ιερατικός
προϊστάμενος του Αγ. Δημητρίου, Κωνσταντίνος Παυλίδης όρκισε το νέο συμβούλιο
να υπηρετεί τα δίκαια και τα συμφέροντα
του οργανισμού και να ακολουθεί πιστά το
καταστατικό του.
Στη συνέχεια η κ. Ειρήνη Κερογλίδου προχώρησε στην αναφορά της ενημερώνοντας
ότι η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε 16 αιτήσεις υποψηφίων εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) ήταν έγκυρες και η μια (1) απορρίφθηκε με ομόφωνη απόφαση των μελών
της. Προς αποφυγήν τυχών παρεξηγήσεων
η κ. Κερογλίδου τόνισε ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης δεν ήταν
ούτε πολιτικοί, ούτε θρησκευτικοί αναφέροντας ότι ο εν λόγω υποψήφιος έχει καθαρό
ποινικό μητρώο και ο ίδιος ενημερώθηκε για
το αιτιολογικό της απόφαση αμέσως. Η κ.
Κερογλίδου ενημέρωσε το κοινό ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δεκαοχτώ (18), από τα οποία
τα δεκαπέντε (15) μέλη είναι εκλεγμένα και
τα τρία (3) διορίζονται από τα υπόλοιπα
μέλη του συμβουλίου. Σε περίπτωση που
κατά την εκλογική διαδικασία οι υποψήφιοι
είναι όσοι και οι εκλεγόμενοι ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγμένοι δια βοής, όπως και
έγινε.
Η κ. Κερογλίδου ευχαρίστησε τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής, τη διευθύντρια του
γραφείου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κ. Γεωργία Παπασπύρου για την άψογη
συνεργασία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
για την κάλυψη της διαδικασίας καθώς και
την εταιρεία Dominion Voting Company που
ήταν καθόλα έτοιμη για τη διεξαγωγή των
εκλογών.
Αμέσως μετά, η κ. Κερογλίδου ανακοίνωσε κατ’αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου οι
οποίοι στη συνέχεια μίλησαν περιεκτικά για
το βιογραφικό τους ώστε να τους γνωρίσει
το κοινό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος
κ. Αντώνης Άρτεμάκης με τη
σειρά του ευχήθηκε από καρδιάς στο νέο συμβούλιο καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο
του και διαβεβαίωσε πως θα
είναι στο πλευρό της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για
οτιδήποτε χρειαστεί.
Η κα Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη ανέλαβε την προεδρία
του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο ως
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία
του οργανισμού, μετά από ομόφωνη ψηφοφορία των μελών.
Η νέα πρόεδρος εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε τα μέλη του συμβουλίου για την
εμπιστοσύνη στο προσωπό της και δεσμεύτηκε να υπηρετήσει την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δημοκρατικά και με γνώμονα το
συμφέρον του οργανισμού.
Ο κ. Αρτεμάκης παρέδωσε «τα κλειδιά» της
Κοινότητας στην κ. Σκουτάκη συγχαίροντας
την για την εκλογή της!
Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, 2021 στις
7:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο των νεοεκλεγμένων μελών κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν οι
αρχαιρεσίες.
Αναλυτικά τα μέλη και οι θέσεις του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι:
Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη: Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φλέγκας: Α’ Αντιπρόεδρος
Δρ.
Σπύρος
Κωνσταντάτος:
Β’
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μανίκης: Ταμίας
Αθηνά Κρανιά: Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα (Πέππη) Κονδύλη-Μίνου: Α’
Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας
Απόστολος Τόλιος: Β’ Πρόεδρος Τμήματος
Παιδείας
Δημήτριος Νικολακάκος: Πρόεδρος του
Τμήματος Πολιτιστικών Συλλόγων
Μιχάλης Στελλάτος: Α’ Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
Μαρία Κόλλια: Β’ Πρόεδρος του Τμήματος
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Χρήστος Γεωργακόπουλος: Μέλος του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
& Αντιπρόεδρος της Εκκλησίας του Αγίου
Δημητρίου
Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες: Μέλος του

Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
Ευγενία Τζίνα Τασσόπουλος: Μέλος του
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς
Ελένη Χριστοφιλοπούλου: Πρόεδρος της
Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Νικηφόρος Λαμπίρης: Πρόεδρος των τεσσάρων Εκκλησιών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Αναστάσιος (Τάσος) Τζουράς: Πρόεδρος

της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη
Επιπλέον, στις υπόλοιπες εκκλησίες της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο τη θέση των
Προέδρων έχουν αναλάβει:
Δημήτριος Μήλιαρης: Πρόεδρος του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας
Γεώργιος Νικολάου: Πρόεδρος του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου
Θεόδωρος Ράλλης: Πρόεδρος του Ιερού
Ναού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

T: 416-463-7771
Ελληνικό Κέντρο
Μέτρησης Ακοής
(Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Ο κ. Παναγιωτόπουλος με
την οικογένεια του και τους
συνεργάτες του σας
Εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
2022!
Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.
Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
Στη διάθεσή σας και πλάνα πληρωμής με δόσεις
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γράφει ο Πλάτων Ρούτης
proutis0107@rogers.com
Με την ευκαιρία της αλλαγής του χρόνου
και σαν απολογισμό των πεπραγμένων
της κυβέρνησης, ο δημοσιογράφος Εβαν
Σολομών πήρε συνεντευξη από τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τρουντό.
Το κύριο βάρος σε αυτή τη συνετευξη ήταν
η οικονομία της χώρας. Βέβαια το γεγονός
παραμένει ότι ένας αστός πολιτικός σαν τον
Τζάστιν Τρουντό δίνοντας μία συνετευξη για
την οικονομία της χώρας, στην ουσία κάνει
μία ανάλυση ακριβώς όπως αυτή που κάνει
μία μερίδα της άρχουσας τάξη του Καναδά.
Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτή τη συνετευξη ένα αστό πρωθυπουργό να αναλύει
τις οικονομικές εξελίξεις σε ένα δημοσιογράφο του μεγαλύτερου καπιταλιστικού ομίλου
που διευθύνει τα ΜΜΕ σε μεγάλο μέρος του
καπιταλιστικού κόσμου. (Ένα δίδυμο στο
οποίο ο ένας συμπληρώνει τον άλλον). Θα
συγκεντρωθούμε στο κύριο θέμα που αφορά τους Καναδούς και αυτό είναι η οικονομία εν μέσω COVID19.

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις ήταν για τον
πληθωρισμό της οικονομίας στον Καναδά.
Σολομών. Ο πληθωρισμός στον Καναδά
ευρίσκεται στο ψηλότερο σημείο στα τελευταία 18 χρόνια και είναι πραγματικότητα
ότι οι πολίτες αυτή της χώρας είναι βαθιά
απογοητευμένοι από την κυβέρνηση των
Φιλελευθέρων.
Τρουντό Κοιτάξτε, έχουμε στο πρόγραμμα την «εθνική στρατηγική φροντίδας των
παιδιών»... και στέγαση που θα είναι προσιτή για τον πληθυσμό.
Σολομών. Ναι αλλά αυτές είναι μακροπρόθεσμες λύσεις. Τι θα κάνει βραχυπρόθεσμα η κυβέρνησή σας για να ανακουφίσει
τον πόνο του πληθωρισμού; Αντιτείνετε ο
δημοσιογράφος.
Αυτά είναι προγράμματα που δεν θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα σχολιάζει ο
δημοσιογράφος. Ίσως τα δούμε σε βάθος
χρόνου αλλά τώρα ο κόσμος περιμένει από
την κυβέρνηση σου άμεσα αποτελέσματα.
Να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί και η οποία εξακολουθεί να
χειροτερεύει.
(συνεχίζει ο Σολομών), Πρώτον, οι
υψηλές τιμές των τροφίμων και της ενέργειας ήταν οι κύριοι παράγοντες της ανόδου
του πληθωρισμού: Ο συνολικός δείκτης
αυξήθηκε κατά 4,2% τον Απρίλιο, σε ετήσια
βάση, αλλά εξαιρώντας τα τρόφιμα και την
ενέργεια η άνοδος ήταν 3%. Σίγουρα, και οι
δύο αυτοί αριθμοί είναι υψηλότεροι από τον
ήπιο πληθωρισμό που έχουμε συνηθίσει
εδώ και πολλά χρόνια, με τον Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή να κυμαίνεται πολύ κάτω του
στόχου του 2% της κυβέρνησης σου.
Justin Trudeau: Πρώτα απ 'όλα, ο πληθωρισμός είναι άμεση συνέπεια της παγκόσμιας
κρίσης COVID. Θέλω να πω, ότι ο COVID
παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα με το
οποίο ασχολούνται οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να είναι το νούμερο ένα ζήτημα πλέον, όλοι έχουν κουραστεί από αυτό, αλλά
αντιμετωπίζουμε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και διαταραχές
των τιμών που σχετίζονται με τον COVID.
Και ως εκ τούτου, το νούμερο ένα πράγμα
που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή
στην οικονομία, είναι να τελειώνουμε με τον
COVID. Και αυτό σημαίνει συνέχιση των εμβολιασμών, να κάνουμε τους ανθρώπους
να πάρουν και την τρίτη δόση. Αυτή η δόση
είναι έντονα αποτελεσματική ενάντια στο
Omicron ακόμα και όπως είναι τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε για να ξεπεράσουμε
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Απολογισμός των πεπραγμένων
της κυβέρνησης Trudeau
Ποιος θα πληρώσει για την κρίση τελικά;

αυτή την κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουμε
να επαναφέρουμε την οικονομία μας στον
φυσιολογικό ρυθμό, ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να επιστρέψουν στα πράγματα
που αγαπούν να κάνουν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. ( Ο πρωθυπουργός
εσκεμμένα αγνοεί το πρόβλημα και δεν αναφέρεται στην πραγματική αιτία της οικονομικής κρίσης και της αυξήσεις των τιμών όχι
μόνο στα τρόφιμα και στην ενέργεια αλλά
γενικότερα. Στο διάστημα αυτό της κρίσης
της πανδημίας του Κοβιτ19 οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν έχουν δει καμία μείωση των
κερδών τους αντίθετα έχουν δει τα κέρδη
τους να αυξάνονται)
Σολομών: Το εκτιμώ αυτό, αν και – θα
φτάσουμε στα αίτια του πληθωρισμού σε
ένα λεπτό– αλλά υπάρχουν και άλλοι βραχυπρόθεσμοι μοχλοί που έχει η κυβέρνηση;
Ο Τζο Μπάιντεν (Πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε
"ξέρεις τι θα κάνουμε; Θα κάνουμε λιμάνια
στο Λος Άντζελες, θα πηγαίνουμε 24 ώρες
το 24ωρο για να ανακουφίσουμε τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας». Τι θα
κάνει η κυβέρνησή σας; Έχουμε κάνει τέτοια πράγματα; χρήματα απευθείας για τα
λιμάνια για να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού; ( Εδώ
του λέει να λύσετε τα προβλήματα των μαγαλοεπιχειρήσεων στην εισαγωγή πρώτων
υλών, όπως κάνουν και στην Αμερική)
Justin Trudeau: Υπάρχουν πολλά
πράγματα που συνεχίζουμε να κάνουμε
για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους
που επηρεάζονται από τον COVID, να υποστηρίξουμε οικογένειες, να υποστηρίξουμε
άτομα. Ναι, η φροντίδα των παιδιών και η
στέγαση είναι ένα μεγάλο μέρος που πρόκειται να βοηθήσει, αλλά υπάρχουν πάντα
περισσότερα να κάνουμε και το εξετάζουμε.
(Άλλα λόγια ρε παιδιά)
Σολομών: Για ένα πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε, μια ερώτηση είναι: Είναι
η τόνωση μέρος του πληθωρισμού; Όχι η
αιτία, ξέρουμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια
αιτία επειδή βλέπουμε πληθωρισμό σε όλο
τον κόσμο. Αλλά, η κυβέρνησή σας λέει
επίσης, "κοιτάξτε, έχουμε ανακτήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από ό, τι έχουμε
χάσει... Η οικονομία αναπτύσσεται, έρχεται πάλι στους κανονικούς της ρυθμούς».
Αν έρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς,
ήρθε η ώρα να χαλιναγωγήσουμε τις δαπάνες; Ίσως ήρθε η ώρα να πούμε: "Εντάξει,
αν έρχεται η οικονομία στους κανονικούς
ρυθμούς, ας σταματήσουμε αυτό που κάνουμε να σπαταλάμε χρήματα (για τον πληθυσμό)» και ίσως αυτό να διευκολύνει τον
πληθωρισμό;
Justin Trudeau: Αυτό είναι ένα επιχείρημα που γίνεται από τους Συντηρητικούς
αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα που
όλοι θυμόμαστε στην ύφεση του 2008, οι

Συντηρητικοί απέσυραν
τη στήριξη στα προγράμματα που υποστήριξαν τον πληθυσμό πολύ γρήγορα και
ότι η ύφεση παρέμεινε
περισσότερο από ό, τι
χρειαζόταν. Υποσχεθήκαμε να είμαστε εκεί για
να υποστηρίξουμε τους
ανθρώπους μέσω του
COVID και όλων των
επιπτώσεών του, και
αυτό κάνουμε. Έτσι, η στήριξη των μικρών
επιχειρήσεων, η στήριξη των οικογενειών, η
στήριξη των ευάλωτων ατόμων, θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε, ακόμη και όταν κάνουμε φορολογικά υπεύθυνες επενδύσεις
σε πράγματα που θα κάνουν τη διαφορά
μακροπρόθεσμα.
Σολομών: Πάλι πρωθυπουργέ, μιλάμε
για τρία χρόνια εδώ, για ερεθίσματα. Ποια
είναι η πρόβλεψή σου για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση πληθωρισμού; Ο
Διοικητής της Τράπεζας [του Καναδά] λέει
ότι δεν είναι βραχύβιο, παροδικό μεν, αλλά
όχι βραχύβιο δε... Πόσο θα κρατήσει αυτό;
Αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος.
Τρουντό: Θέλουμε να το ελαχιστοποιήσουμε, και αυτό που ονομάζετε κίνητρα τα
επόμενα χρόνια, καλούμε απαραίτητες ενισχύσεις για τον τουριστικό τομέα, υποστήριξη για τις πολιτιστικές βιομηχανίες που
πλήττονται σκληρά και εξακολουθούν να
πλήττονται από την πανδημία. Δεν πρόκειται να αρχίσουμε να αποσύρουμε αυτές τις
υποστηρίξεις επειδή γνωρίζουμε ότι ο Καναδάς ήρθε σε αυτή την πρόκληση COVID
με μια από τις καλύτερες δημοσιονομικές
καταστάσεις των καπιταλιστικών κρατών
G7 και εξακολουθούμε να έχουμε την καλύτερη οικονομική επίδοση όλων των συνέταιρών μας.
Σολομών: Υπάρχει ένα κόστος και το
ξέρεις... Από το 2015 το χρέος έχει σχεδόν
διπλασιαστεί. Μέχρι το 2026, ο αριθμός θα
είναι 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια... Δηλαδή λες ότι έχεις Καναδούς με το μέρος σου
σε αυτό το θέμα αλλά τι γίνεται με τα παιδιά
που από τις πλάτες τους θα πρέπει να πληρώσουν για αυτό το χρέος στην επόμενη
γενιά;
Trudeau: Το κόστος εξυπηρέτησης αυτού
του χρέους είναι χαμηλότερο τώρα από ό,
τι ήταν πριν από μερικά χρόνια, πριν από
τον COVID. Αυτό το κάνουμε με δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο. Και υπήρχε μια
απόφαση που έπρεπε να πάρουμε στην
αρχή της πανδημίας, θα υποστηρίζουμε
μαζικά τους ανθρώπους μέσω αυτού; Ή
θα συγκρατήσουμε τη δύναμη πυρός μας
για να βοηθήσουμε τον κόσμο να βγει από
αυτό; Οι Συντηρητικοί είπαν ότι πρέπει να
επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση, όχι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους τόσο πολύ
τώρα, επειδή το χρειαζόμαστε περισσότερο
αργότερα. Είπαμε όχι, όχι, θα τους βοηθήσουμε τώρα, και στην πραγματικότητα αυτό
που έχει δείξει σε χώρες που τους άρεσε ο
Καναδάς, είναι ότι η ανάκαμψη είναι ταχύτερη και καλύτερη και οι άνθρωποι είναι σε
καλύτερη θέση. Η επιλογή να βοηθήσουμε
περισσότερο τους ανθρώπους, ήταν η σωστή, ανεξάρτητα από το τι λένε οι κριτικοί.
Σολομών: Κοιτάς στον πίσω καθρέφτη, ας
κοιτάξουμε μπροστά έξω από το παρμπρίζ

γιατί θέλω να κοιτάζω μπροστά, κάποιος
πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Η βασική
υπόθεση που κάνετε είναι ότι τα επιτόκια
θα παραμείνουν πάντα χαμηλότερα από
την ανάπτυξη, νομίζω ότι είναι επικίνδυνη
πρωθυπουργέ.
Trudeau: Ιστορικά, αυτό δεν συμβαίνει,
η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι σημαντικά μικρότερη από τα επιτόκια. Εάν τα
επιτόκια αυξηθούν, τότε έχουμε διαρθρωτικό έλλειμμα. Ανησυχείτε για τα διαρθρωτικά ελλείμματα; Νομίζω ότι είναι πάντα
λάθος να προσπαθείς να στοιχηματίσεις
εναντίον Καναδών. Αυτό που κάνουμε είναι
επενδύσεις τώρα. Μιλήστε για τη φροντίδα
των παιδιών, μιλήστε για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, μιλήστε για την ψηφιακή
οικονομία.
Σολομών: Δεν μπορείς να επικαλείσαι
τις δαπάνες πάντα στοιχηματίζοντας στους
Καναδούς, πρέπει επίσης να είστε υπεύθυνοι με τις δαπάνες σας. Φυσικά, ας μιλήσουμε για τη φροντίδα των παιδιών.
Trudeau: Αυτό το πρόγραμμα είναι 30 δισεκατομμύρια δολάρια, και είναι ένα μεγάλο
μέρος των επενδύσεων που έχουμε συζητήσει. Όχι μόνο είναι καλό για τις οικογένειες και τις μητέρες συγκεκριμένα, όχι μόνο
είναι καλό για τα παιδιά και τους δίνει μια
ευκαιρία, είναι επίσης κάτι που επιτρέπει
την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και
τη σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Οπότε ναι, αυτός είναι ένας μεγάλος αριθμός που ξοδεύουμε και ειλικρινά, ο Έριν
Ο'Τουλ (των συντηρητικών είπε) "μην το κάνεις". Θα έσκιζε αυτά τα προγράμματα, δεν
πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να ξοδέψει. Εγώ
πιστεύω ότι είναι σωστό επειδή καταλήγει
να επιστρέφει περισσότερο στην οικονομία
έχοντας προσιτή παιδική μέριμνα για τους
Καναδούς.
Σολομών: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Υποσχέθηκες επίσης να αυξήσεις τις
μεταφορές υγειονομικής περίθαλψης στην
επαρχία κατά 5 ή 6%. Η ανάπτυξη δεν
πρόκειται να είναι 5 ή 6 τοις εκατό. Οπότε,
ξέρεις, μιλάς για δαπάνες από διακριτικά
χρήματα, 397 δις δολάρια. Εντάξει, τότε ας
μιλήσουμε για την υγεία. Αλλά το ερώτημα
είναι, από πού προέρχονται τα χρήματα; Αν
μπορείς να αυξήσεις τις μεταφορές 5 με 6%,
αλλά η ανάπτυξη είναι δυόμισι τοις εκατό,
έχεις ελλείμματα για πάντα. (εδώ είναι ξεκάθαρες οι διαφορές μεταξύ τμημάτων της
αστικής τάξης του Καναδά)
Trudeau: Αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί είναι να επενδύσουμε σε υποστήριξη ψυχικής υγείας, καλύτερη φροντίδα ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα. Ξέρουμε ότι
ναι, αυτή είναι μια επένδυση που θα πρέπει
να κάνουμε μπροστά για να βεβαιωθούμε
ότι υπάρχει η ικανότητα να χειριστούμε τις
ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και τις
ανάγκες ψυχικής υγείας τα επόμενα χρόνια.
Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο Καναδάς θα
είναι πολύ καλύτερα αν οι άνθρωποι είναι
πιο υγιείς, πιο παραγωγικοί και ικανοί να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και το άγχος όχι μόνο αυτής της πανδημίας, για τόσα
πολλά πράγματα που έρχονται σε εμάς στο
κοντινό μέλλον. Έτσι, πρόκειται για έξυπνες,
δημοσιονομικά υπεύθυνες επενδύσεις που
υπάρχουν για τους ανθρώπους.
Υπογράμμιση του γράφοντος: Ο
καπιταλισμός όχι μόνο στον Καναδά αλλά
παγκόσμια έχει σαν κινητήριο δύναμη την
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Από το
έργο που παράγει η εργατική τάξη βγαίνουν
τα κέρδη των καπιταλιστών Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα στον καπιταλισμό,
έχουν εξασφαλισμένο ένα και μόνο "προνόμιο": Να πληρώνουν τις συνέπειες της κρίσης του συστήματος.
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ΟΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΘΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ
Εκείνος ο παληός Αθηναίος πρόγονός μας, ο
ρήτορας Δημοσθένης
είπε κάποτε σε μια από
τις περίφημες ομιλίες
του : ‘‘ Τοις ελευθέροις
μεγίστην ανάγκην .....
αισχύνην είναι.‘‘ Που
θα πει, οι ελεύθεροι άνθρωποι έχουν μια ψυχική αντίδραση που τους
κεντρίζει το φιλότιμο ( κάτι σαν αίσθημα ντροπής να πούμε ) ώστε όταν διαπιστώσουν ότι
κάτι πρέπει να πράξουν και δεν το έπραξαν, ή
λάθεψαν πράττοντάς το, να προχωρούν ελεύθερα, σπρωγμένοι από αυτή
την εσωτερική παρόρμηση να
το πράτουν.
Αυτά στριφογύριζαν στο μυαλό μου, όταν διαβάζοντας σ’
αυτή την εφημερίδα, είδα να
πλησιάζει στο στόχο της η
προσπάθεια για οικονομική
διάσωση τής Ελληνικής μας
Κοινότητας και ακόμα ότι νέοι
άνθρωποι είναι έτοιμοι να βάλουν ώμους και στήθος και να
σπρώξουν ώστε να σταθεί το
οικοδόμημα αυτό της Παροικίας μας στο ύψος που πρέπει και να διαδραματίσει το ρόλο για τον οποίο είναι ταγμένο.
Η Κοινότητα, οι Κοινότητες και κάθε Οργάνωση, ασφαλώς δεν ανήκουν σ’αυτούς που εκάστοτε επιλέγονται για να τις διοικούν. Όπως
συμβαίνει και με τις χώρες. Δεν ανήκουν στους
κυβερνώντες, αλλά στο λαό. Δεν εγκαταλείπουμε, ή αρνούμαστε να υπηρετήσουμε την
πατρίδα, όταν η κυβέρνησή της δεν είναι αυτή
που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούσαμε.
Την πατρίδα την υπηρετούμε και την υπερασπιζόμαστε γιατί εκεί είναι οι τάφοι των γονιών
και και των προγόνων μας, εκεί γράφτηκε η
ιστορία, εκεί δημιουργήθηκαν οι θρύλοι και οι

παραδόσεις που κουβαλάμε μεσα μας και
στην πλάτη μας. Οι κοινότητές μας είναι ένα
κομμάτι πατρίδας. Μαζεμένοι κάτω από τη
στέγη τους, μέσα στον κόσμο μας, μέσα στην
παράδοση μας γινόμαστε ο αληθινός εαυτός
μας.
Τις χρειαζόμαστε λοιπόν. Είναι μια ανάγκη
για μάς. Κι’αφού τις χρειαζόμαστε πρέπει να
τις συντηρούμε προσφέροντας. Προσφέροντας ελεύθερα και κατά δύναμη.
Και για να πάμε λίγο πιο πέρα. Κάτω από την
ομπρέλλα, κάτω από τη στέγη των μαζικών
αυτών Οργανώσεών μας, που αποτελούν
- πρέπει να αποτελούν - πόλους ενότητας
και ομόθυμης συνεργασίας,
δυνατό να χρειαστεί, όπως
χρειάστηκε πολλές φορές
στο παρελθόν, να συγκεντρωθούμε για να υψώσουμε φωνή, να δώσουμε
χέρι βοηθείας όπως και όσο
μπορούμε και στο άλλο μεγάλο μας σπίτι, που έστω κι’
αν είμαστε μακρυά, στεγάζει
τις ψυχές μας και λέγεται
πατρίδα.
Η Ελλάδα μας, σαν γεωγραφικός χώρος, αλλά και
το Έθνος σαν σύνολο, βρίσκεται σήμερα
μπροστά σε μεγάλους κινδύνους και περνά
κρίσιμες ώρες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Δεν είναι καιρός για
αδράνεια και εφησυχασμό. Ήρθε η ώρα να
ακουστούν φωνές που να ανακινήσουν λιμνασμένα νερά και να ζωντανέψουν ψυχές.
Ήρθε η ώρα τής ενωποίησης τών όπου γης
ζωντανών δυνάμεων τού έθνους.
Έχουμε μέσα μας δυνάμεις ανεξάντλητες,
γιατί είμαστε οι αιώνιοι έφηβοι τής Ιστορίας.
Το θέμα είναι να τις εντάξουμε σε συγκεκριμένους σκοπούς και να τις φτερώσουμε με τη
δύναμη τής θέλησής μας.

MINOAN
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ΕΠ’ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγαπητές συμπατριώτισσες
και αγαπητοί συμπατριώτες,
Με συγκίνηση απευθύνομαι
σε όλους εσάς, που ταξιδέψατε μακριά, περάσατε «κάβους
πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα που φέρνει την άλλη
θάλασσα», καθώς έγραψε ο
Γιώργος Σεφέρης, βρεθήκατε
σε ξένους τόπους, αγωνιστήκατε, ξεπεράσατε τις δυσκολίες, στήσατε οικογένειες, δημιουργήσατε, διατηρώντας τον
δεσμό με την πατρογονική γη,
φέροντας την ελληνική σας ταυτότητα με
υπερηφάνεια. Βιώσατε την εμπειρία μιας διελκυστίνδας ανάμεσα στο οικείο και το ξένο,
παλέψατε να γεφυρώσετε τις αντιθέσεις και
τα καταφέρατε, χωρίς να απεμπολήσετε τα
εθνικά χαρακτηριστικά σας. Και μαζί με τα
παιδιά σας, ομογενείς δεύτερης και τρίτης
γενιάς, αντιστέκεστε στην αμείλικτη διαδικασία της αφομοίωσης και διατηρείτε με τη
μητέρα πατρίδα ακατάλυτους συναισθηματικούς δεσμούς που καθορίζουν την αυτοαντίληψή σας.
Είμαστε περήφανοι για σας, τους απόδημους συμπατριώτες μας. Κρατάτε ζωντανή την παράδοση της ελληνικότητας, ως
έννοιας που ταυτίζεται με τους ανοιχτούς
ορίζοντες, την ανάγκη για επικοινωνία, την
αναμέτρηση με άλλους πολιτισμούς και την
διάδραση με τα πλέον γόνιμα στοιχεία τους.
Από την αρχαιότητα, άλλωστε, η ιστορία
του ελληνισμού είναι δεμένη με το ταξίδι.
Όπου και αν πήγαν, όπου και αν στέριωσαν
οι Έλληνες, διέπρεψαν και διακρίθηκαν.
Στις τέχνες, στα γράμματα, στο εμπόριο,
στην επιστήμη, στην πολιτική. Και από τις
καινούργιες τους εστίες, δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για τον τόπο της καταγωγής
τους και να εργάζονται για την πρόοδό του.
Στα διακόσια χρόνια της νεότερης ιστορίας
μας, πλήθος είναι τα παραδείγματα που
αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες της διασποράς έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη γέννηση
και τη διαμόρφωση της σημερινής Ελλάδας.
Τους οφείλουμε πολλά. Από τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη ως τον Ευάγγελο Ζάππα, από
τον Ιωάννη Καποδίστρια ως τον Κωνσταντίνο Καβάφη, από τον Νεόφυτο Δούκα
ως την Έλενα Βενιζέλου, από τον Ανδρέα
Συγγρό ως τη Μαρία Κάλλας, χιλιάδες άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, άφησαν και
αφήνουν με το ταλέντο, το πάθος, τον μόχθο, την ευρηματικότητα και το ήθος τους το
δικό τους θετικό αποτύπωμα. Ανέκαθεν, η
οικουμενική παρουσία του ελληνισμού ήταν
το καύχημά μας, ένας πολύτιμος σύμμαχος
και υποστηρικτικός παράγοντας για την πατρίδα μας.
Σήμερα όλος ο κόσμος βρίσκεται ακόμη
αντιμέτωπος με την πανδημία του κορωνοϊού, που συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια και
τις αντοχές των κοινωνιών. Η αδιαμφισβήτητη σοβαρότητά της κατέδειξε πόσο αναγκαία καθίσταται η διεθνής εγρήγορση και η
αρωγή μεταξύ των κρατών. Την ίδια στιγμή
συνιστά μια άσκηση ευθύνης για όλους μας,
ιδίως μέσα από καθημερινές συμπεριφορές
στήριξης των συνανθρώπων μας είτε μέσα
από την αυτοθυσία των γιατρών και των
νοσηλευτών είτε την προσαρμοστικότητα
των πολλών. Η έξοδος από την υγειονομική

κρίση αποτελεί δική μας επιλογή πια. Απομονώνοντας τον ιό με το εμβόλιο, αυτό το
δώρο της επιστήμης, κερδίζουμε πίσω την
ελευθερία μας και τις ζωές μας.
Η χώρα μας αντιμετωπίζει, εκτός από την
πανδημία και τις επιπτώσεις της, το μεταναστευτικό ζήτημα, την κλιματική κρίση, αλλά
και ένα ταραγμένο και πολλές φορές απειλητικό περιβάλλον. Συγκρούσεις και έντονες αναταράξεις καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
ενώ επικρατεί αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ωστόσο, η Ελλάδα, εγγυητής της σταθερότητας, εξακολουθεί να οικοδομεί συστηματικά συμμαχίες και
να εδραιώνει δεσμούς φιλίας με κράτη και
λαούς, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού
προς ακατάλυτες και οικουμενικές αρχές με
επίκεντρο τον άνθρωπο.
Επιθυμούμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, παράλληλα όμως είμαστε διαρκώς
προσανατολισμένοι στην εκπλήρωση των
εθνικών μας στόχων και προτεραιοτήτων.
Δεν πρόκειται να δεχθούμε τετελεσμένα και
επεκτατικές ενέργειες. Η αποφασιστικότητά
μας απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα και επιθετικότητα είναι ακλόνητη, όπως
και η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων.
Το ζήτημα της εισβολής και της απαράδεκτης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής της
αδελφής Κύπρου παραμένει η πιο μεγάλη
πληγή του ελληνισμού, η έκταση της οποίας δεν επιτρέπεται να αφήνει ανεπηρέαστη
την ΕΕ. Με συνεργασία και αφοσίωση στη
διεθνή νομιμότητα, συνεχίζουμε τον αγώνα για συνολική και συμφωνημένη επίλυση
του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Είναι ενθαρρυντικό ότι στη δυναμική της
πολυσύνθετης αυτής διαδικασίας συμμετέχουν ενεργά οι απανταχού ελληνικές κοινότητες, καθώς, με τη δράση τους βοηθούν
να εμπεδωθεί μία θετική εικόνα για τη σύγχρονη Ελλάδα στη συνείδηση των συμπολιτών τους, προωθώντας με αταλάντευτη
προσήλωση τα αδιαπραγμάτευτα δίκαια
του έθνους μας. Επιδίωξη όλων μας, είναι
η ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της
πατρίδας μας.
Σ’ αυτό το κλίμα, οι εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους, με τη λαμπρότητα
και το συμβολικό τους βάθος, έρχονται να
μας θυμίσουν τη δυνατότητα για αναγέννηση, ειρηνική συνύπαρξη και ελπίδα.
Με τις σκέψεις αυτές και με την πίστη στις
αστείρευτες δυνάμεις και αξίες του ελληνισμού, εύχομαι σε όλους από καρδιάς καλά
Χριστούγεννα, υγεία, πρόοδο και κάθε ευτυχία στην καινούργια χρονιά.
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Μήνυμα του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου
για τα Χριστούγεννα

Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα
τέκνα,
Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ,
δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις
τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «τῆς
σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης
κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ ὑπέροχον
τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής,
«ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς ἀνθρώπου οὐσίας
ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς
ἄνθρωπος γέγονε τρόπον μένει διὰ παντὸς
ἔχων ἀνέκφαντον• ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος».
Ἡ θεία Ἐνσάρκωσις, ὁμοῦ μετά τῆς φανερώσεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτει καί τήν ἀλήθειαν καί τόν τελικόν
προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν κατά χάριν
θέωσιν. Θεολογικώτατα, ὁ Ἅγιος Νικόλαος
Καβάσιλας διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστός «τὸν
ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ τέλειον πρῶτος καὶ
μόνος ἔδειξεν». Ἔκτοτε, ὁ τιμῶν τόν Θεόν
ὀφείλει νά σέβεται καί τόν ἄνθρωπον, καί
ὁ ὑποτιμῶν τόν ἄνθρωπον ἀσεβεῖ πρός
τόν Θεόν, τόν προσλαβόντα τήν ἡμετέραν
φύσιν. Ἐν Χριστῷ, ὁ λόγος τῆς θεολογίας
περί τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν ταὐτῷ καί λόγος περί
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔνσαρκος Θεία Οἰκονομία ἀναιρεῖ ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
ὡς δυνάστου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός εἶναι πανταχοῦ, πάντοτε καί ἐν παντί ἡ ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως
τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ὑπερασπιστής τῆς
ἐλευθερίας του. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ἡ σάρξ τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐκπροσωπεῖ,
ἐκφράζει καί διακονεῖ αὐτό τό πανσωστικόν
μυστήριον τῆς θεανθρωπινότητος.
Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην πλᾶσιν»
τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ἡ Ἐκκλησία δίδει καί σήμερον τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι ὅλων
τῶν ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί
τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, βιοῦσα
καί κηρύττουσα τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας
πνευματικῆς ζωῆς καί τόν πολιτισμόν τῆς
ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης. Διδοῦσα λόγον «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος», οὐδόλως
θεωρεῖ τόν σύγχρονον πολιτισμόν ὡς τήν
νέαν ἁμαρτόζωον Νινευί, ἐπικαλουμένη ὡς
ὁ Ἰωνᾶς τήν θείαν μῆνιν ἐπ᾿ αὐτόν καί τόν
ἀφανισμόν του, ἀλλά ἀγωνίζεται διά τήν ἐν
Χριστῷ μεταμόρφωσιν αὐτοῦ. Ἀπαιτεῖται εἰς

τήν ἐποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος ὄχι ἀντίλογος, μετοχή ὄχι ἀποχή, συγκεκριμένη πρᾶξις ὄχι ἀπόκοσμος θεωρία,
δημιουργική πρόσληψις ὄχι γενική ἀπόρριψις. Ὅλα αὐτά δέν λειτουργοῦν εἰς βάρος
τῆς πνευματικότητος καί τῆς λατρευτικῆς
ζωῆς, ἀλλά ἀναδεικνύουν τήν ἀδιάσπαστον
ἑνότητα τῆς λεγομένης «καθέτου» καί «ὁριζοντίου» διαστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς
παρουσίας καί μαρτυρίας. Πιστότης εἰς τήν
παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἐγκλωβισμός εἰς τό παρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις
τῆς πείρας τοῦ παρελθόντος προσφυῶς ἐν
τῷ παρόντι.
Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία
τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19 ἐταλάνισε τήν
ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ ἐλέους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς ἐπιστήμονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσματικῶν
ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν ὅσους
πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ νά
τό πράξουν, πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν τά
προτεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν
μέτρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ᾿ ὅσον
λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι
πολύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά
δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί νά
μή παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους
φωνάς τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ
καί τῆς γνησίας πίστεως «πνευματικῶν
συμβούλων», αὐτοαναιρουμένων ὅμως
οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἀγάπης πρός
τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν τοῦ ὁποίου ἐκθέτουν

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!

Εορταστικό μήνυμα της πρέσβεως
της Ελλάδας
Θα ήθελα να ευχηθώ
σε όλον τον Ελληνισμό του Καναδά,
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το
Νέο Έτος 2022, με
υγεία, ευτυχία και
επιτυχίες.
Για τη φιλόξενη χώρα
του Καναδά, το σπίτι εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, που προοδεύουν
και μεγαλώνουν ελεύθερα τις οικογένειές τους,
συνεισφέροντας
στην
ευημερία του τόπου με
το πνεύμα και τα ταλέντα
τους, το Νέο Έτος 2022
θα σηματοδοτήσει τα 80
χρόνια
διπλωματικών
σχέσεων με την Ελλάδα.
Οι δύο χώρες μας συνδέονται με συμμαχία ισχυρή και υποδειγματική,
δεσμούς φιλίας που μας
συνοδεύουν στην ιστορία και αρχές ήθους
αναμφισβήτητες, που επιβεβαιώνονται και
ενισχύονται συνεχώς μέσα στον χρόνο.
Το 2021 που αφήνουμε πίσω μας, γιορτάσθηκε απ’ άκρου εις άκρον στον Καναδά,
ως έτος συμπλήρωσης των 200 ετών από
την Ελληνική επανάσταση και μας έδωσε
την ευκαιρία να προβάλουμε τις αρχές της
ελευθερίας που έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες στην καρδιά μας. Πιστεύω ακράδαντα
εἰς μέγαν κίνδυνον.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα
τέκνα,
Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκάστου ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης κατευθύνει ὁ Θεός τῆς σοφίας
καί τῆς ἀγάπης, προσβλέπομεν εἰς ἕν αἴσιον
2022, τό ὁποῖον, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν δεδομένων καί τῶν ἐξελίξεων, θά εἶναι
δι᾿ ἡμᾶς πάντας ἔτος σωτήριον, ἐφ᾿ ὅσον καί
κατ᾿ αὐτό τήν πορείαν τῶν πραγμάτων κατευθύνει ὁ φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν
Χριστός, «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».
Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου
ἔτους, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ πανσέπτῳ
καθ᾿ ἡμᾶς Κέντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ
τοῦ Ἁγίου Μύρου. Θεωροῦμεν ἀνεπανάληπτον θείαν δωρεάν πρός τήν ἡμῶν Μετριότητα, ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προστῶμεν

ότι αυτές τις αρχές
θα πρέπει να τις
γιορτάζουμε
κάθε
χρόνο, με ψυχή και
ομόνοια, οδεύοντας
σταθερά προς το
μέλλον μίας ακόμα
πιο λαμπρής Ελλάδας που συμμετέχει
ενεργά στα διεθνή δρώμενα, στην εμπέδωση
της ειρήνης και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την
ανθρωπότητα.
Η Ελλάδα ας παραμείνει
ισχυρή και όμορφη στις
καρδιές όλων μας.
Για όσους έχασαν τους
δικούς τους μέσα στη
χρονιά, εύχομαι η δύναμη των Αγίων Ημερών και τα μηνύματα
αισιοδοξίας και δύναμης όλων μας, να τους

εμψυχώνουν.
Με πολλούς χαιρετισμούς σε όσες και
όσους γνώρισα στο Μόντρεαλ και το Τορόντο, και με την ελπίδα ότι θα έχουμε πολλές
νέες ευκαιρίες να συναντηθούμε και στις
υπόλοιπες πόλεις του Καναδά,
Χρόνια Πολλά, Καλά και Ειρηνικά!
Η Πρέσβης
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου

τῆς πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς
τελετουργίας διά τετάρτην φοράν κατά τήν
διάρκειαν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Πατριαρχίας.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!
Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες
εὐσεβοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ τεχθέν παιδίον Ἰησοῦν, στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν
πρός τούς ἐκεῖσε ἀδελφούς Χριστιανούς
μας καί προσευχόμεθα διά τήν εἰρηνικήν καί
ἁρμονικήν συνύπαρξιν ὅλων τῶν διαβιούντων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, τοῖς
ἐγγύς καί τοῖς μακράν, εὐλογημένον τό
Ἅγιον Δωδεκαήμερον, ὑγιηρόν δέ, καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν θείων
δωρημάτων τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς
τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
Χριστούγεννα ‚βκα΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων
ὑμῶν
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Μυστήριον Ξένον...
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
«H Παρθένος θα
συλλάβει και θα
γεννήσει υιό και
θα τον ονοµάσουν
Εµµανουήλ» είπε ο
προφήτης.
«Θα εξακολουθείτε να κοιµάσθε αν ο Θεός
δεν στείλει κάποιον φροντίζοντας για σας»
φιλοσόφησε
ο
Σωκράτης.
«Στη διηρεµένη
ανθρωπότητα, η
άσαρκη θεότητα
θα λάβει σάρκα.
Αυτή θα φέρει την
απαλλαγή απ’ τα
πάθη. Ο άσαρκος αυτός Θεός θα κρεµασθεί
από αγνώµονα λαό και µε τη θέλησή Του
θα υποστεί όλα τα πάθη» αποφθεγµάτισε
ο Σόλων.
«Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα µαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί»
έγραψε ο Πλάτων.
Διαβάζεις τα ανωτέρω και απορείς. Δεν
είναι όλα αυτά προφητείες; Και απορείς
περισσότερο, σαν σκέφτεσαι πως το πλήρωµα του χρόνου ήλθε. Ο Εµµανουήλ, δηλ.
ο ««µαζί µας ο Θεός» γεννήθηκε. Όλα αυτά
πληρώθησαν στο πρόσωπο του υιού της
Παρθένου. Και όµως. Για τους Έλληνες η
ενανθρώπηση του Θεού ήταν µωρία. Για
τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Πώς και γιατί;
Πολύ απλό να το καταλάβεις. Αυτοί που τα
είπαν δεν ήταν ο καθένας. Ήταν πνεύµατα
µεγάλα. Αν θέλεις, ήταν πνεύµατα, που είχαν εισέλθει, είχαν ζήσει το µυστήριο. Ποιο
µυστήριο; Το µυστήριο της ενανθρώπησης

του Θεού. Μάλιστα! Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και µάρτυρας µιλάει για προ Χριστού χριστιανούς. Και αυτούς εννοεί.
Τούτο το µυστήριο είναι ξένο και παράδοξο.
Το σπήλαιο γίνεται ουρανός. Η Παρθένος
χερουβικός θρόνος. Η φάτνη χωρίο, στο
οποίο χωρεί ο αχώρητος. Ο Θεός γίνεται
άνθρωπος. Ο άυλος, υλικός. Ο αχώρητος,
χωρητός. Ποιος νους µπορεί να χωρέσει
αυτά; Ποια λογική να τα κατανοήσει; Να
τα ερµηνεύσει; Να τα δεχθεί; Όντως για
τον κοινό λογικό νου αυτά είναι µωρία και
σκάνδαλο.
Το µυστήριο δεν ερµηνεύεται. Δεν δέχεται
ορισµούς και περιορισµούς. Δεν ψηλαφίζεται. Δεν ανατέµνεται. Μόνον το ζουν όσοι το
πιστεύουν. Και το πιστεύουν όσοι το ζουν
και µετέχουν. Όσοι αίρονται πάνω απ’ την
κοινή λογική. Όσοι βγαίνουν απ’ τα όρια
του πεπερασµένου. Όσοι δεν αρκούνται
στη ρουτίνα της καθηµερινότητος. Όσων το
πνεύµα δεν θολώνεται απ’ τον µποχό και
την βόχα της αµαρτίας.
Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος
και είναι µαζί µας. Μυστήριο µέγα. Ξένο
και παράδοξο. Για τους Έλληνες µωρία. Για
τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Για τους χριστιανούς σωτηρία.
Χριστιανός του εικοστού πρώτου αιώνα.
Του αιώνα των πυρηνικών όπλων και των
διαστηµοπλοίων. Των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εκµηδενισµού των αποστάσεων. Του µεγαπλουτισµού και της πιο
εξαθλιωµένης φτώχειας. Των πιο πιθανών
ανέσεων και των πιο πρωτογονικών στερήσεων. Της ασύδοτης ελευθερίας και της
µονοκρατορικής ή ολοκληρωτικής δικτατορίας - ερµήνευε σκλαβιάς. Εσύ Χριστιανός.
Κι εγώ χριστιανός. Και όλοι οι βαφτισµένοι χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί; Θερµοί,
ψυχροί ή χλιαροί: Ζωντανοί ή του γλυκού
νερού; Στα χαρτιά ή στην ουσία; Της θεωρίας ή της πράξης; Της επιφάνειας ή του

Ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Τορόντο
Βίκτωρ Μαλιγκούδης
και όλα τα στελέχη του Γενικού
Προξενείου
εύχονται στον Ελληνισμό
του Οντάριο και της Μανιτόμπα
Χρόνια Πολλά!
βάθους; Ο Θεός και ο καθένας για τον εαυτό
του µόνο γνωρίζει τι είδους χριστιανός είναι.
Μα όποιος δεν ζει το µυστήριο, γι’ αυτόν το
µυστήριο δεν είναι σωτηρία. Μπορεί να είναι
µωρία ή σκάνδαλο ή ό,τι δήποτε άλλο, αλλ’
όχι σωτηρία.
Ἐχει γίνει της µόδας τη χριστουγεννιάτικη
περίοδο να µιλούµε για ειρήνη, για δικαιοσύνη, για ανθρώπινα δικαιώµατα, κοινωνικά προβλήµατα, ηθικά ζητήµατα. Αυτά
όµως είναι τα προϊόντα του βιώµατος του
µυστηρίου. Πόσοι µιλούν για το µυστήριο;
Όσοι το ζουν. «Απ’ το περίσσευµα της καρδιάς λαλεί το στόµα».
Στην περίοδο του κορωνοϊού έχουµε όλοι
κουρασθεί. Πολλοί µιλούν και µιλούν παράξενα. Αυτοί νοµίζουν, ότι τα ξέρουν όλα.
Συγχέουν το µυστήριο µε τον τρόπο παραλαβής του. Δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι
σαν χριστιανοί και Εκκλησία ζούµε µέσα
σε µια κοινωνία που έχει κυβερνήσεις και
νόµους. Σε µια ευνοµούµενη κοινωνία πρέπει να σεβόµαστε και την κυβέρνηση και

τους νόµους εφ’ όσον δεν αντιτίθενται στην
πραγµατική αλήθεια της πίστης µας. Η Εκκλησία µας στον Καναδά δεν ξεφεύγει από
την αληθινή µας πίστη. Παρακαλώ όλους
να µη πάνε στα άκρα. Όλοι να κοινωνήσουν
των Αχράντων Μυστηρίων τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά και πάντοτε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες και πολλές φορές αποτελέσµατα εγωϊσµού.
Ζήσε, χριστιανέ, το µυστήριο. Ζώντας το
δεν θα φαντάζεις και δεν θα εντυπωσιάζεις.
Αλλά το ζήσιµό του είναι δυνατότερο από
ατοµική ενέργεια. Είναι ενέργεια ακατάλυτη,
της οποίας τα προϊόντα θα είναι η ειρήνη, η
δικαιοσύνη και κάθε αρετή και το τελικό της
αποτέλεσµα το ανέβασµά σου στη βασιλεία
των ουρανών. Αυτή είναι και η ευχή µου και
η ολόθερµη προσευχή µου για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
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Να τα πούμε;
Τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα κάθε περιοχής!

Τα κάλαντα ίσως είναι ένα από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αναλλοίωτα ακόμα
και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Είναι συνδεδεμένα, κυρίως, με τις μεγάλες
γιορτές του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια). Μέσα από
το τραγούδι οι μικροί και μεγάλοι «καλαντιστές» (τραγουδιστές των καλάντων) εξιστορούν τα γεγονότα των ημερών και παινεύουν τον οικοδεσπότη, την κυρά και το σπίτι.
Τα κάλαντα είναι ένα αρκετά παλιό έθιμο και
πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι συνδέεται με την Αρχαία Ελλάδα.
Η ονομασία τους προέρχεται από τη λατινική λέξη «calenda», που σημαίνει αρχή
του μήνα, η οποία διαμορφώθηκε από το
ελληνικό ρήμα «καλώ». Αναλλοίωτο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου εθίμου είναι
και το γνωστό σε όλους φιλοδώρημα, το
οποίο σήμερα είναι συνήθως κάποιο χρηματικό ποσό. Παλαιότερα, όμως, ήταν κυρίως φαγώσιμα, όπως γλυκά, πίτες, αυγά,
λουκάνικα, κότες, αμύγδαλα, ρόδια, κρασί,
τραχανάς, αλεύρι κ.ά. Ακριβώς για αυτό οι
καλαντιστές προσπαθούσαν να πουν όσο
το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα παινέματα, ώστε να πάρουν και καλύτερο φιλοδώρημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
τα κάλαντα όλων των νησιών, όπου οι καλαντιστές αφιέρωναν περισσότερο χρόνο από
το τραγούδι τους για να παινέσουν, παρά
για εξιστορήσουν τα γεγονότα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
πολυάριθμες παραλλαγές καλάντων που
υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν κάθε
περιοχή, κάθε νησί, πολλές φορές και κάθε
χωριό έχει τα δικά του, ξεχωριστά κάλαντα.
Οι στίχοι διαμορφώνονται ανάλογα με τις διαλέκτους και τα ιδιώματα της κάθε περιοχής
και η μουσική ανάλογα με την παράδοση
του κάθε τόπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιοχές των Επτανήσων,
της Θράκης, των Επτανήσων, της Ηπείρου,
των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, του
Πόντου, της Κρήτης και της Μικρά Ασίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παλαιότερα
χρόνια τα κάλαντα δεν τραγουδιόντουσαν
μόνο, αλλά και παίζονταν από παραδοσιακούς οργανοπαίκτες. Για αυτό τον λόγο,
πολλές φορές θύμιζαν περισσότερο παραδοσιακά τραγούδια, παρά κάλαντα.
Καλήν εσπέραν άρχοντες (Πανελλήνια)
Καλήν εσπέραν άρχοντες.
Κι αν εί- κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
να πω- να πω στ΄ αρχοντικό σας,
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρε- χαίρετ΄ η φύσις όλη,
εν τω σπηλαίω τίκτεται ,
εν φα- εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών
και ποι- και ποιητής των όλων.
Κάλαντα Χριστουγέννων (Μωραΐτικα)
Χριστούγεννα , Πρωτούγεννα , πρώτη γιορτή του χρόνου, για βγάτε , δέτε ,
μάθετε , πως ο Χριστός γεννάται . Γεννάται
κι αναθρέφεται με μέλι και με γάλα , το
μέλι τρων οι άρχοντες , το γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοβότανο να νίβοντ' οι
κυράδες! Κυρά ψηλή ,κυρά λιγνή , κυρά
γαϊτανοφρύδα , κυρά μου οτάν στολίζεσαι
να πας στην εκκλησιά σου , βάνεις τον
ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη και
τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι

. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να
πιούμε, παρά σας αγαπούσαμε κι ηρθαμε
να σας δούμε ! Δώστε μας και τον κόκκορα
, δώστε μας και την κότα ! Δώστε μας και
πέντ' έξι αυγά , να πάμε σ΄ άλλη πόρτα!
ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο,
χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια.
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες,
η Παναγιά μας κοιλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε,
τους αρχαγγέλους , τους ιεράρχες.
-Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες,
στη Σμύρνη πηγαίν΄τε , μαμμές να φέρ΄τε.
Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα,
στη Σμύρνη πάνε , μαμμές να φέρουν.
Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν,
η Παναγιά μας ηληυτηρώθη.
Στην κούνια τό ΄βαλαν και το κουνούσαν,
και το κουνούσαν , το τραγουδούσαν.
Σαν ήλιος λάμπει ,σα νιο φεγγάρι,
σα νιο φεγγάρι, το παλληκάρι.
Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη,
με τα καλά του, με τα παιδιά του,
με την καλή τη νοικοκυρά του...
ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Αυτή είναι η ημέρα όπου ήλθ' ο Λυτρωτής
από Μαριάμ Μητέρα εκ Παρθένου γεννηθείς. (2)
Άναρχος αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο
θεός
Αγέννητος γεννάται εις την φάτνην ταπεινός. (2)
Άγγελοι το νέο λέγουν εις ποιμένας και
βοσκούς
ο Αστήρ το θαύμα δείχνει εις τους μάγους
και σοφούς. (2)
Οι τρεις μάγοι ξεκινάνε τ" άστρο έχουν
βοηθό
τη σπηλιά ψάχνουν να βρούνε με τον άγιο
θεό. (2)
Λίβανο χρυσό και σμύρνα να του παν'
επιθυμούν
τη μικρή γλυκιά μορφή του σκύβουν και την
προσκυνούν. (2)
Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό
ευτυχία να σας δίνει το Θεό παρακαλώ. (2)
ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός
σας.
Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ'αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη
πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ' η φύσις
όλη. Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρο
μαγούλα όπου τον έχεις τον υγιό το μόσχο
κανακάρη, λούζεις τον και χτενίζεις τον και
στο σχολειό τον πέμπει*: κι ο δάσκαλος τον
έδειρε μ' ένα χρυσό βεργάλι. Και 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 ντουχιούντιζε ίντα θα μας εβγάλεις για απάκι για λουκάνικο για χοιρινό
κομμάτι κι από τον πύρο του βουτσιού να
πιούμε μια γεμάτη. Κι από τη μαύρη όρνιθα
κανένα αυγουλάκι κι αν το' κάνε η γαλανή
ας είναι ζευγαράκι. 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 πιουν τα παλικάρια. Κι αν

είναι με το θέλημα άσπρη μου
περιστέρα
ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε
«καλησπέρα».
ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
Ελάτε εδώ γειτόνισσες
Και εσείς γειτονοπούλες,
Τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουμε.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
Ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Να πάμε να γυρίσουμε
Και βάγια να σκορπίσουμε .
Να βρούμε και την Παναγιά
οπού μας φέρνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Κοιμάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται μες στα λούλουδα.
Γεννιέται μες στα λούλουδα ,
κοιμάται στα τριαντάφυλλα.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.
Τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουμε.
ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου,
για εβγάτε, δέστε, μάθετε, πως ο Χριστός
γεννιέται,
γεννιέται κι αναθρέφεται στο μέλι και στο
γάλα,
το μέλι τρών᾿ οι άρχοντες, το γάλα οι
αφεντάδες
και το μελισσοχόρταρο το λούζουντ᾿ οι
κυράδες. Κυρά ψιλή, κυρά λιγνή, κυρά
γαϊτανοφρύδα, κυρά μ᾿ όταν στολίζεσαι να
πας στην εκκλησιά σου,
βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι
αγκάλι
και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δαχτυλίδι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να
πιούμε, μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε
να σας δούμε·
εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη
ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού πολλούς χρόνους να ζήση. Δώστε μας και τον κόκορα,
δώστε μας και την κότα,
δώστε μας και πέντ᾿, έξ᾿ αυγά, να πάμε σ᾿
άλλη πόρτα.
ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΟΝΤΟΥ
Χριστός γεννέθεν, χαρά στον κόσμον,
ακαλή ώρα, καλή ση μέρα,

ακαλόν παιδίον οψές γεννέθεν,
ψες γεννέθεν, ουρανεστάθεν.
Τον εγέννησεν η Παναία,
τον ανέσταισεν Αειπαρθένος.
Εκαβάλλκεψεν χρυσόν πουλάριν,
εκατήη στο σταυροδρόμιν.
Έρπαξαν ατόν οι σκύλ᾿ Εβραίοι,
σκύλ᾿ Εβραίοι και μίλ᾿ Εβραίοι.
Ας σ᾿ αρχοντικά κι άσ᾿ σην καρδίαν,
γαίμαν έσταξεν, φλογήν κι άσ᾿ εφάνθεν.
Όπου έσταξεν κι εμυροστάθεν,
εμυρίσ᾿ ατόν ο κόσμος όλος.
Να μυρίσ᾿ ατόν κι εσύ, αφέντα,
εκατήη στο σταυροδρόμιν.
Έμπα σον νουντάν κι έλα σην πόρτα,
έξου στέκουν τα παλληκάρια.
Έβγαλ᾿ τον κισέ και δος παράδας
έξου στέκουν τα παλληκάρια.
Και θυμίζουν στον νοικοκύρην,
νοικοκύρην και βασιλέαν.
ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα,

τώρα Χριστός γιννιέτι. (δις)
Γιννιέται κι βαφτίζιτι
στους ουρανούς απάνου. (δις)
Όλοι οι Αγγέλοι χαίρουντι
κι όλοι δοξολογιούντι. (δις)
Και τα δαιμόνια σκάζουνε,
και σκάζουν και πλαντάζουν. (δις)
Σε τούτ᾿ το σπίτι πούρθαμε,
μι μάρμαρου στρουμένου. (δις)

Β. Πόψα Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος

δεν το νιώθει
κι ο κόσμος και τα οικούμενα κι ο βασιλιάς
Ηρώδης.
Κι εκεί που ακούμπησε ο Χριστός χρυσό
δενδράκι βγήκε, χρυσό κλωνί, χρυσό δεντρί, χρυσό μαργαριτάρι.
Το δέντρο ήταν ο Χριστός, τα κλώνια οι
αποστόλοι και τα γαρουφαλάκια του ήταν
οι προφητάδες.
Που προφητούσαν κι έλεγαν για του Χριστού τα πάθη κι εμείς Χριστό τραγ'δήσαμε
Χριστός να μας φυλάει.
Όσα άστρα έχει ο ουρανός και φύλλα από
τα δέντρα, τόσα καλά να δώσ’ Θεός σ’ αυτό
το νοικοκύρη.
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Τα πιο όμορφα δώρα για τα Χριστούγεννα,
Είναι αυτά που δεν μπορείς να τυλίξεις

Η Πρόεδρος
της
Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών
Συλλόγων,
μαζί με το Δ.Σ. της,
εύχονται Χρόνια Πολλά,
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος ο
Καινούργιος Χρόνος
2022!

Η Διεύθυνση και το
προσωπικό του γνωστού
κρεοπωλείου Mr. Greek
Meat Market, εύχονται
σε όλη την ομογένεια και
τους Απανταχού Έλληνες
Καλά Χριστούγεννα!
801 Danforth Ave Toronto Ontario M4J 1L2,

Phone : (416) 469-0733 Fax : (416) 462-1564 E-mail: info@mistergreekmeatmarket.com
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό του
γνωστού Εστιατορίου «The Greek
Grill» εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
και την εκλεκτή πελατεία τους,
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος
Χρόνος 2022!
128 O’Connor Drive Toronto, ON M4J 2S4 Telephone: (416)-461-5200 Email: info@greekgrilltoronto.com

Χρόνια
Πολλά! Καλές
Γιορτές και ο
Νέος Χρόνος
2022 με υγεία
και δύναμη!

Email: aris.babikianco@pc.ola.org
Web: www.arisbabikianmpp.ca

Address: 207-4002 Sheppard Ave. East.
Telephone: 416 297 6568

Τα μέλη του Δ. Σ. της
Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας
Νήσων Αιγαίου, πρόεδρος – Πέτρος
Φωτιάδης, αντιπρόεδρος α’ – Νάνσυ
Αθανασοπούλου, αντιπρόεδρος β’
– Γιώργος Μολυβιάτης, γραμματέας
– Λίλη Ζήσης, ταμίας α’ - Μαίρη
Σαράμπαλος, ταμίας β’ – Βίκτωρ
Καμπουράκης, δημοσίων σχέσεων
– Μαρία Ξενικάκη, μέλη – Μαρία
Φωτιάδη, Μαρίνα Κουλοβασιλοπούλου
και Καλλιόπη Γεροχριστοδούλου,
εύχονται σε όλη την ομογένεια και τους
απανταχού Έλληνες Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το νέο έτος 2022!
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Η Διεύθυνση, οι
συνεργάτες και το
προσωπικό της
εταιρίας «Sketchley
Cleaners» εύχονται Καλά
Χριστούγεννα σε εσάς
και την οικογένειά σας.
Ας είναι το Ξεκίνημα της
Νέας Χρονιάς αφετηρία
μίας δημιουργικής και
ασφαλής εποχής.
Χρόνια πολλά!

5 Dohme Ave Toronto, ON M4B 1Y7
Phone: 416-757-0440
sketchleycleaners.ca
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31 Comstock Rd, Scarborough, ON M1L 2G6
Phone: 416.755.1859

Ο πρόεδρος Γιώργος Μολυβιάτης και το Διοικητικό Συμβούλιο,
Στρατής Κοντιβέης αντιπρόεδρος α’, Ειρήνη Σερέτη
αντιπρόεδρος β’, Μαρία Ξενικάκη γραμματέας, Γιώργος Γιγής
ταμίας, Γρηγόρης Κάρας β’ ταμίας, Νάνσυ
Αθανασοπούλου δημόσιες σχέσεις,
και Ειρήνη Γεωργατσέλου μέλος, του
Παλλεσβιακού Συλλόγου Τορόντο
«Αρίων» Μυτιλήνης, σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια Πολλά
και το Νέο Έτος 2022 να φέρει σε
σας και στις οικογένειές σας, Υγεία,
Χαρά και κάθε πρόοδο!

Οι ιδιοκτήτες της γνωστής
επιχείρησης επισκευών
αυτοκινήτων «Golden Mile
Auto Collision» Βασίλειος και
Δημήτρης Φλώρος, με την
ευκαιρία της εορτής των
Αγίων Ημερών απευθύνουν
τις θερμότερες ευχές τους
στην πολυπληθή πελατεία
τους καθώς και σε όλη
την ομογένεια για Καλά
Χριστούγεννα και ο
Καινούριος Χρόνος
2022 να εκπληρώσει
σε όλους τους
ανθρώπους κάθε
επιθυμία.

Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του
Αρτοζαχαροπλαστείου «Elite» σας
εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!

1961 Kennedy Rd, Scarborough, ON M1P 5A2 Phone: (416) 754-7857 email: elite.bakery.scar@gmail.com
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Merry
Christmas

AND HAPPY NEW YEAR
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Πρόσθετα μέτρα για την επιβράδυνση της εξάπλωσης Omicron καθώς η
επαρχία του Οντάριο επιταχύνει την κυκλοφορία ενισχυτικής δόσης
Σε απάντηση στην ταχέως
διαδεδομένη και εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή
Omicron, η κυβέρνηση του
Οντάριο, σε συνεννόηση με
τον Γενικό Ιατρικό Διευθυντή Υγείας, εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα δημόσιας υγείας και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων χωρητικότητας
και κοινωνικής συγκέντρωσης. Αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν στον περιορισμό της μετάδοσης και θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα νοσοκομεία και την ικανότητα ΜΕΘ
του Οντάριο, καθώς η επαρχία συνεχίζει να
επιταχύνει με ταχείς ρυθμούς την κυκλοφορία της ενισχυτικής δόσης.
«Σε όλη αυτή την πανδημία, ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε έναν εχθρό όπως η Omicron,
δεδομένου του πόσο γρήγορα εξαπλώνεται», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford.
«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
επιβραδύνουμε την εξάπλωσή του, καθώς
συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ικανότητά
μας για να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ενισχυτικές δόσεις. Κάνοντας αυτό
είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψουμε τις μονάδες του νοσοκομείου και τις
μονάδεςα εντατικής θεραπείας».
Η τελευταία μοντελοποίηση υποδηλώνει ότι
η αυξημένη μεταδοτικότητα της παραλλαγής Omicron θα μπορούσε να επιβαρύνει
επιπλέον τη νοσοκομειακή ικανότητα του
Οντάριο. Η επαρχία διπλασίασε πρόσφατα
την ικανότητα εμβολιασμού της και συνεχίζει να αυξάνει περαιτέρω για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια.
Πάνω από 156.000 δόσεις χορηγήθηκαν
στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και αναμένεται
να αυξηθούν σε 200.000 έως 300.000 τις
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

επόμενες ημέρες.
Για να ενισχύσει περαιτέρω την ανταπόκρισή του στο Omicron και να μειώσει τις
ευκαιρίες για στενή επαφή, καθώς η επαρχία λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα
εμβόλια, το Οντάριο εισάγει ένα όριο χωρητικότητας 50% στις ακόλουθες δημόσιες
εγκαταστάσεις εσωτερικού χώρου:
• Εστιατόρια, μπαρ και άλλα καταστήματα
τροφίμων ή ποτών και στριπτιτζάδικα.
• Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.
• Προσωπικοί προπονητές φυσικής
κατάστασης.
• Έμποροι λιανικής (συμπεριλαμβανομένων
των παντοπωλείων και των φαρμακείων).
•
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;
• Χώροι εγκαταστάσεων χωρίς θεατές που
χρησιμοποιούνται για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες γυμναστικής (π.χ.
γυμναστήρια).
• Εσωτερικές εγκαταστάσεις αναψυχής.
• Εσωτερικές λέσχες σε υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής.
• Υπηρεσίες ξενάγησης και ξενάγησης. και
• Φωτογραφεία και υπηρεσίες. και
• Μαρίνες και λέσχες ιστιοπλoίας.
Για περαιτέρω μείωση της εξάπλωσης του
COVID-19 και της παραλλαγής Omicron,
εφαρμόζονται επίσης πρόσθετα προστατευτικά μέτρα:
• Ο αριθμός των θαμώνων που θα επιτρέπεται να κάθονται σε ένα τραπέζι θα περιορίζεται σε 10 άτομα και οι θαμώνες θα
πρέπει να παραμείνουν καθισμένοι σε εστιατόρια, μπαρ και άλλες εγκαταστάσεις για
φαγητό ή ποτό, χώρους συναντήσεων και
εκδηλώσεων.
• Τα μπαρ και τα εστιατόρια, οι χώροι
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συσκέψεων και εκδηλώσεων θα πρέπει να
κλείσουν μέχρι τις 23:00.
• Δεν θα επιτρέπεται ο χορός εκτός από εργάτες ή ερμηνευτές.
• Οι υπηρεσίες φαγητού και/ή ποτών θα
απαγορευθούν σε αθλητικές εκδηλώσεις.
συναυλιακούς χώρους, θέατρα και κινηματογράφους• καζίνο, αίθουσες μπίνγκο
και άλλες εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών• και πίστες ιπποδρομιών, πίστες αγώνων αυτοκινήτων και άλλους παρόμοιους
χώρους.
• Θα περιοριστεί η πώληση αλκοόλ μετά τις
10 μ.μ. και κατανάλωση αλκοόλ σε επιχειρήσεις ή χώρους μετά τις 11 μ.μ.
Επιπλέον, για να μετριάσει τη μετάδοση του
COVID-19 που μπορεί να συμβεί σε άτυπες
κοινωνικές συγκεντρώσεις, η επαρχία μειώνει επίσης τα όρια κοινωνικής συνάθροισης
σε 10 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 25

άτομα σε εξωτερικούς χώρους.
Αυτοί οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ
στις 12:01 π.μ. της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου
2021.
«Αυτή δεν ήταν εύκολη απόφαση να ληφθεί
πριν από τις γιορτές, αλλά τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα ότι απαιτούνται περαιτέρω
μέτρα δημόσιας υγείας για να επιβραδυνθεί
η εξάπλωση του Omicron και να αποτραπεί η κατάρρευση των νοσοκομείων μας»,
δήλωσε η Christine Elliott, Αναπληρωτής
Πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας. «Καθώς επεκτείνουμε την καταλληλότητα για
αναμνηστικές δόσεις και συνεχίζουμε την
προσπάθεια της Ομάδας μας στο Οντάριο,
προτρέπω κάθε άτομο να κάνει το εμβόλιο
του εάν δεν το έχει κάνει ήδη και να εγγραφεί για το αναμνηστικό του εμβόλιο το συντομότερο δυνατόν."
Η κυβέρνηση και ο Chief Medical Officer of
Health θα συνεχίσουν να παρακολουθούν
τις τάσεις στους βασικούς δείκτες δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης,
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων
δεδομένων για την παραλλαγή Omicron και
θα συνεχίσουν να λαμβάνουν γρήγορα μέτρα για να διασφαλίσουν την υγεία και την
ασφάλεια των κατοίκων του Οντάριο.

Μειώσεις σε φόρους ιδιοκτησίας
και λογαριασμούς ενέργειας λόγω
περιορισμών της Omicron στο Οντάριο
Οι επιχειρήσεις του Οντάριο
που επηρεάζονται από τα
πρόσφατα μέτρα δημόσιας
υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπτώσεις
στους φόρους ακινήτων και στο κόστος
ενέργειας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την
Τετάρτη εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ορισμένες εταιρείες βρίσκονται στο χείλος της
κατάρρευσης λόγω της ταχείας εξάπλωσης
της παραλλαγής Omicron.
Το νέο επίδομα του Οντάριο θα καλύπτει
έως και το 50% των φόρων ιδιοκτησίας και
του ενεργειακού κόστους των επιλέξιμων
επιχειρήσεων, ενώ επηρεάζονται από περιορισμούς δημόσιας υγείας που περιορίζουν
τη χωρητικότητα σε εστιατόρια, σαλόνια και
άλλους εσωτερικούς χώρους στο 50%.
«Αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα απαραίτητα
όρια χωρητικότητας για τη μείωση της μετάδοσης του ιού θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και γι' αυτό εισάγουμε αυτές τις νέες
υποστηρίξεις, οι οποίες θα βάλουν χρήματα απευθείας στα χέρια των επιχειρήσεων
και θα απελευθερώσουν τις ταμειακές ροές
τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης
περιόδου, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ο
υπουργός Οικονομικών Peter Bethlenfalvy .
Το νέο Πρόγραμμα Έκπτωσης Επιχειρηματικού Κόστους του Οντάριο θα αρχίσει
να δέχεται αιτήσεις στα μέσα Ιανουαρίου,
αλλά οι εκπτώσεις θα έχουν αναδρομική
ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου, όταν τέθηκαν
σε ισχύ οι τελευταίοι περιορισμοί.
Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
υποβάλουν τους φόρους ιδιοκτησίας και
τους λογαριασμούς ενέργειας για να λάβουν
τις εκπτώσεις.
Η κυβέρνηση παρέχει επίσης μια εξάμηνη «άτοκη περίοδο και χωρίς πρόστιμα»
για την πραγματοποίηση πληρωμών για
τους περισσότερους επαρχιακούς φόρους,
που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2022 και θα
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

διαρκέσει έως την 1η Ιουλίου.
Ο τελευταίος γύρος περιορισμών του Οντάριο, που εισήχθη σε μια προσπάθεια να
επιβραδυνθεί η εξάπλωση της παραλλαγής
Omicron του COVID-19, περιλαμβάνει επίσης μειωμένες ώρες για σερβίρισμα αλκοόλ.
Η ανακοίνωση των νέων περιορισμών ήρθε
την ίδια ημέρα που το Εμπορικό Επιμελητήριο του Οντάριο προέτρεψε τον πρωθυπουργό Doug Ford να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους.
«Οι νέοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για
τον έλεγχο της εξάπλωσης της παραλλαγής
Omicron έχουν αφήσει αμέτρητες μικρές
επιχειρήσεις στα πρόθυρα της κατάρρευσης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του
Επιμελητηρίου, Rocco Rossi, σε ανοιχτή
επιστολή του προς τον πρωθυπουργό.
«Σχεδόν δύο χρόνια μετά την πανδημία,
είναι επιτακτική ανάγκη τυχόν περαιτέρω
περιορισμοί στη δημόσια υγεία που αναστέλλουν την επιχειρηματική δραστηριότητα να συνοδεύονται από στοχευμένα
προγράμματα ανακούφισης και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής
δανείων και των παρατάσεων στους όρους
πληρωμής για τις μικρές επιχειρήσεις».
Ο Ρόσι είπε αργότερα ότι ενώ τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν τόσο από την επαρχιακή
όσο και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
ήταν καλά νέα, ανησυχούσε ότι δεν θα ήταν
αρκετά για να αποτρέψουν «ένα κύμα κλεισίματος επιχειρήσεων».
«Για παράδειγμα, οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Έκπτωσης Επιχειρηματικών Κόστων του Οντάριο δεν θα ανοίξουν μέχρι τα
μέσα Ιανουαρίου», είπε. «Αυτή η καθυστέρηση - μαζί με την περιορισμένη επιλεξιμότητα της έκπτωσης στους φόρους ενέργειας
και ακινήτων - μπορεί να μην είναι αρκετή
για πολλές μικρές επιχειρήσεις να κρατήσουν τις πόρτες τους ανοιχτές».
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Απειλή Omicron, κίνδυνος
νέου lockdown…;
Ο κίνδυνος ενός νέου
lockdown είναι όλο και πιο
πραγματικός στο Οντάριο. Η απειλή που θέτει η
νέα παραλλαγή Omicron
έχει ωθήσει την επαρχιακή
Κατερίνα
κυβέρνηση να υιοθετήσει
Γερασκλή
ορισμένους περιορισμούς
που είχαν ήδη εφαρμοστεί
κατά τα τρία πρώτα κύματα
της πανδημίας, αλλά η καναδική επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα
είναι πολύ ήπια για να “ελπίζουμε ότι θα περιοριστούν οι λοιμώξεις.
Προς το παρόν, η εκτελεστική εξουσία με
επικεφαλής τον πρωθυπουργό Doug Ford
αποφάσισε να υιοθετήσει μια διπλή στρατηγική για να προσπαθήσει να συγκρατήσει
τους κινδύνους που σχετίζονται με το νέο
στέλεχος του Covid: αφενός την επιτάχυνση της χορήγησης της τρίτης δόσης του
εμβολίου και αφετέρου την ενεργοποίηση
περιορισμών που αφορούν κυρίως τα όρια
χωρητικότητας σε καταστήματα μη βασικών
προϊόντων και σε δομές ικανές να φιλοξενήσουν περισσότερα από χίλια άτομα, όπως
γήπεδα, αθλητικές αίθουσες, αρένες, θέατρα και κινηματογράφους. Το Κεμπέκ, το
οποίο κατέγραψε περισσότερα από 5,000
κρούσματα τις προηγούμενες ημέρες, έθεσε
πολύ αυστηρότερους περιορισμούς και όλα
τα σημάδια δείχνουν ότι το Οντάριο σύντομα θα αναγκαστεί να ακολουθήσει τον ίδιο
δρόμο.
Εν τω μεταξύ, με την αναγγελία των νέων
περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης,
οι υγειονομικές μονάδες αρχίζουν να αυτοοργανώνονται σε μια προσπάθεια να

Καλά
Χριστούγεν να
και Ευτυχισμέ νο
το Νέο Έτος
2022!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ
Η Ιφιγένεια άρχισε
από το πρωί να ετοιμάζεται για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Ακόμα μια χρονιά δύσκολη, και σκεφτόταν
Ελένη
Χονδρομπίλα "Μην παραδώσω τα
όπλα στη θλίψη που
ταλανίζει τον κόσμο μας. Θα τα στολίσω σε πείσμα των καιρών που ζούμε
και θα γίνει η πιο όμορφη γωνιά του
σπιτιού, όπως και στο τζάκι." Έστησε
το χριστουγεννιάτικο δέντρο και άρχισε να κρεμάει τα στολίδια που φύλαγε
πάντα με προσοχή. Κάθε φορά που
ξετύλιγε ένα στολίδι, με πόση λαχτάρα
και προσοχή το έπιανε για να το βάλει
στο δέντρο. Καθένα είχε και την ιστορία
του, αλλά δυο-τρία ήταν αυτά που ξεχώρισαν γιατί ήταν δεμένα με την καρδιά της.
Δύο ασημένιες καμπανούλες και μια ακόμα χρωματιστή, την κράτησε στα χέρια της
με τόση τρυφερότητα, όσα ήταν τα χρόνια
που τη στόλισε με το μικρό της αδερφό στο
πρώτο τους δεντράκι. Ακόμα, είχε μπροστά της μια παλιά μολυβοθήκη, ήταν ένας
ασημένιος ιππότης, κι ένα κόκκινο βάζο με
άσπρα λουλούδια, είχε γράψει στο πίσω μέρος της βάσης "Πρωτοχρονιά 1975", δώρο
της αγαπημένης της μάνας. Το θυμόταν
σαν να ήταν τώρα κι ας είχαν περάσει τόσα
χρόνια. Ο χρόνος δεν μπορεί να ξεθωριάσει
αυτές τις στιγμές. Αυτή τη μολυβοθήκη δεν
την αποχωριζόταν ποτέ, την είχε πάντα στη
βιβλιοθήκη της και, πολλές φορές, στεκόταν
μπροστά της και την έβλεπε.

αποφύγουν το χειρότερο σενάριο, δηλαδή
έναν πιθανό ανεξέλεγκτο αριθμό νοσηλειών
και αυτών στις εντατικές όπου θα θέσει σε
κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα. Πολλά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των St.
Michael's Hospital, St. Joseph's Healthcare
και Providence Healthcare, αποφάσισαν να
αναβάλουν λιγότερο σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ εφαρμόζεται καταστολή των επισκέψεων ασθενών στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή Chief
Medical Officer Dr. Theresa Tam, προτεραιότητα είναι να μειωθούν οι επαφές μεταξύ
των ανθρώπων για να σπάσει –ή τουλάχιστον να περιοριστεί– η αλυσίδα της μετάδοσης, επίσης επειδή η Omicron έχει ήδη
αποδείξει στον Καναδά και στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι περισσότερο μεταδοτική από προηγούμενες παραλλαγές του
Covid-19. Και θα είχε μικρή σημασία, σύμφωνα με την Dr.Tam, εάν η νέα παραλλαγή
αποδεικνυόταν λιγότερο επικίνδυνη από τις
άλλες.
«Ακόμη και αν η Omicron εκδηλωνόταν με
πιο ήπια συμπτώματα και ιατρικές συνέπειες, η ικανότητα γρηγορότερης μόλυνσης θα
οδηγούσε σε μια κατάσταση όπου τα νοσοκομεία μας ενδέχεται να μην είναι πλέον
σε θέση να διατηρήσουν τον αριθμό των
εισαγωγών».
Εν ολίγοις, η κατάσταση είναι προορισμένη
να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, μια σκέψη
που δυστυχώς έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλές φορές από την αρχή της πανδημίας. Ως
εκ τούτου, το φάσμα του lockdown γίνεται
όλο και πιο συγκεκριμένο, στο Οντάριο όσο Ήταν το μοναδικό χριστουγεννιάτικο δώρο
και στην υπόλοιπη χώρα.
που είχε μείνει από τη μάνα της, δώρο του
Άη Βασίλη. Τώρα που είχε φύγει εκείνη απ'
τη ζωή, το εκτιμούσε διπλά. Το έβαλε, λοιπόν, κάτω απ' το δέντρο. Τί ευτυχισμένα
χρόνια, κι ας είχαν τις δυσκολίες τους. Με
πόση λαχτάρα περιμέναμε τα Χριστούγεννα κι ας μην είχαμε πολυτέλειες, κι ας μη
ξέραμε τί ήταν το ρεβεγιόν, μας έφτανε η ελπίδα για το καλύτερο αύριο που θα ερχόταν.
Σκεφτόταν, καθώς στόλιζε το δέντρο της,
ότι, θαρρείς μια αόρατη δύναμη παραμέριζε
τα σύννεφα τις μέρες των Χριστουγέννων
και κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να
παραβλέπουν την κακία και το μίσος και να
γεμίζουν με αγάπη. Άλλωστε, αυτό δεν είναι και το νόημα της γέννησης του Χριστού;
Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Η κακία σε ταπεινώνει, σε εξαντλεί, η αγάπη σου δίνει δύναμη, σε ελευθερώνει.
Δίπλα στο δέντρο της στόλισε πολλές ευχετήριες κάρτες, αυτές που είχε λάβει από φίλους παλιά, τότε που οι άνθρωποι ξεχώριζαν γράφοντας λίγες ευχές στο πίσω μέρος
μιας κάρτας, και μια που της άρεσε πολύ και
ξεχώριζε απ' όλες, με χρονολογία 1957.
Το τζάκι το στολισμένο με γιρλάντες και
πολλά χριστουγεννιάτικα στολίδι φεγγοβολούσε με τα λαμπιόνια, δεν τα έσβηνε,
παρά μόνο αφού τελείωναν οι γιορτές. "Θα
βάλω και τα κόκκινα εργόχειρα, να γεμίσει
το σπίτι χαρά" σκεφτόταν, "Το κόκκινο της
γιορτής". Όλη τη μέρα είχε ασχοληθεί και
ετοίμασε, επιτέλους, το σπίτι, κρέμασε και
το στεφάνι στην πόρτα, αλλά κάτι ακόμα
έλειπε. Την επόμενη μέρα πήρε το αυτοκίνητό της και όπως κάθε χρόνο, πήγε στο
γνωστό μέρος και έκοψε κουμαριές με κατακόκκινα κούμαρα, πεύκο, κλαδιά από έλατο
και λίγα κλαδιά ελιάς. Ήξερε ότι ήταν έθιμο

από τα αρχαία χρόνια. Χωρίς αυτά, πίστευε
ότι το στόλισμα ήταν μισό. Τί ωραίο που
ήταν τώρα το σπίτι της. "Όλα είναι όμορφα"
σκέφτηκε "αλλά λείπουν οι άνθρωποι που
έδιναν τέτοιες μέρες διπλή χαρά. Τα παιδιά
της είχαν φύγει απ' το σπίτι, μα κι αγαπημένα πρόσωπα που κάθε χρόνο μαζεύονταν
γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Τώρα, ακόμα
χειρότερα, με την κατάσταση που ζούμε σ'
όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν μαζευτεί
στα σπίτια τους, οι παρέες, οι επισκέπτες,
οι χοροί, όλα έχουν περιοριστεί ή έχουν
σταματήσει. "Με τί λαχτάρα περιμέναμε"
σκεφτόταν, "να ανοίξουμε αυτές τις γιορτινές μέρες τα σπίτια μας, να έρθουν οι φίλοι,
συγγενικά πρόσωπα, και με πόσο φόβο
τώρα πας κοντά στον άλλο και λες μήπως
είναι άρρωστος;".
Δύο χρόνια τώρα, η ζωή μας πόσο άλλαξε
απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα έχει περιοριστεί και η εκκλησία, την ημέρα των Χριστουγέννων την περίμενε με τόση λαχτάρα,
ν' ακούσει τις καμπάνες την ώρα που χάραζε η μέρα. Τί γλυκολάλητο ξύπνημα, και να
πάρει τη θεία κοινωνία εκείνη τη μέρα που
οι εκκλησίες έσφυζαν από κόσμο. "Μισά
Χριστούγεννα" σκέφτηκε.
Μόνο τα παιδιά της θα 'ρχονταν και φέτος
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Κι έτσι έγινε. Το πρωί με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας βρέθηκε στην εκκλησία χωρίς να
βγάλει τη μάσκα της, και σε απόσταση απ'
τους άλλους ανθρώπους, όπου ο φόβος
δεν τους άφηνε ν΄ αγκαλιάσει ο ένας τον
άλλο και ν' ανταλλάξουν ευχές.
Όταν πέρασε η μέρα των Χριστουγέννων
αναρωτήθηκε πόσοι άνθρωποι, άραγε, φέτος δεν έκαναν Χριστούγεννα, αλλά πέρασαν μέσα στη μοναξιά τους, χωρίς κανείς να
τους νοιαστεί. Κι άλλοι, μέσα στα νοσοκομεία διασωληνωμένοι χωρίς κανέναν δικό
τους δίπλα τους να τούς κρατά το χέρι, να
τους πει δυο λόγια παρηγοριάς. Όσοι δεν
ήταν σε καταστολή, το μόνο που θα έβλεπαν ήταν ο άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που έμοιαζαν λες και ήρθαν απ' το διάστημα, που τους παρείχαν τη φροντίδα.
Τί φοβερή κατάσταση που βρήκε τον κόσμο.
Βυθισμένη στις σκέψεις της, το χτύπημα
του τηλεφώνου την επανέφερε και μια φωνή
απ' την άλλη άκρη της ζητούσε βοήθεια
γιατί πολλά αδέσποτα ζωάκια είχαν μείνει
χωρίς νερό και τροφή μέσα στο κρύο. Δεν
ήθελε τίποτ' άλλο ν' ακούσει, πάντα προμηθευόταν τροφές για τ' αδέσποτα. ξεκίνησε
αμέσως. Η χαρά που πρόσφερε τη βοήθειά
της, ερχόταν απ' το Θεό. "Να η θεία κοινωνία" σκέφτηκε, "που δεν μπόρεσα να πάρω
φέτος"
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα έθιμα των Χριστουγέννων διαφέρουν από τόπο
σε τόπο, έχουν, όμως,
έναν κοινό παρονομαστή:
την ελπίδα που φέρνει η
γέννηση του Χριστού.
Οι μωμόγεροι, έθιμο της
Γιάννης
Βόρειας Ελλάδας
Κακαγιάννης
Η λαϊκή φαντασία οργιάζει
στην κυριολεξία σχετικά με
τους Καλικάντζαρους, που βρίσκουν την ευκαιρία να αλωνίσουν τον κόσμο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα, τότε δηλαδή που
τα νερά είναι «αβάφτιστα». Η όψη τους τρομακτική, οι σκανδαλιές τους απερίγραπτες
και ο μεγάλος φόβος τους η φωτιά.
Στις περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης και
Θεσσαλίας εμφανίζεται το έθιμο των μεταμφιέσεων, που φαίνεται πως έχει σχέση με
τους καλικάντζαρους. Οι μεταμφιεσμένοι,
που λέγονται Μωμόγεροι, Ρογκάτσια ή Ρογκατσάρια, φοράνε τομάρια ζώων (λύκων,
τράγων κλπ) ή ντύνονται με στολές ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά. Γυρίζουν στο
χωριό τους ή στα γειτονικά χωριά, τραγουδούν και μαζεύουν δώρα. Άμα συναντηθούν
δυο παρέες, κάνουν ψευτοπόλεμο μεταξύ
τους, ώσπου η μία ομάδα να νικήσει και η
άλλη να δηλώσει υποταγή.

Τα Ραγκουτσάρια (Καστοριά)

Μέσ’ την καρδιά του χειμώνα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών του δωδεκαήμερου, η πόλη της Καστοριάς παραδίνεται σ’
ένα μοναδικό τριήμερο γλέντι χαράς και ξεφαντώματος, που γεννιέται αυθόρμητα μέσα
στις αμέτρητες παρέες των μικρών και μεγάλων που παίρνουν μέρος.
Στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου, οι δρόμοι και τα
σοκάκια της πόλης σφύζουν από τις συντροφιές των ραγκουτσάρηδων (μεταμφιεσμένων), που χαίρονται, γλεντούν και χορεύουν
στο ρυθμό της ξεγνοιασιάς, σκορπώντας
ολόγυρα χαρά και κέφι.
Όλοι οι κάτοικοι της πόλης παραδίνονται σ’
ένα ξεχωριστό Διονυσιακό ξεφάντωμα, με τη
συνοδεία των λαϊκών οργάνων που παιανίζουν όλα τα παραδοσιακά μουσικά ακούσματα της περιοχής. Πρόκειται για πανάρχαιες
συνήθειες, η προέλευση των οποίων χάνεται
μέσα στο χρόνο.
Παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν σε μια
μακροχρόνια διαδρομή, πολλά από τα στοιχεία αυτών των λατρευτικών εκδηλώσεων,
που είναι γνωστές από τα ελληνορωμαϊκά
χρόνια, κατάφεραν να διατηρηθούν και να
φτάσουν μέσω του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας έως τις μέρες μας.

στους τοίχους τους. Ανήμερα τα Χριστούγεννα χτυπούν οι καμπάνες σημαίνοντας το τέλος της κυριαρχίας αυτών των πλασμάτων,
ενώ τα παιδιά του χωριού περιφέρονται με το
τσατάλ, βέργα με διχάλα στο ένα άκρο της,
και ένα ταψί στο οποίο συγκεντρώνουν τα
κεράσματα και τραγουδούν "Τσιτσί κολουντρί
χάπε ντέρε σε ιγκούδιν" (δηλαδή: Τσιτσί κολουντρί ανοίξτε την πόρτα, γιατί ξημέρωσε).
Στο παρελθόν, εκείνοι που δεν άνοιγαν την
πόρτα τους τιμωρούνταν παραδειγματικά με
τη μεταφορά κάποιου αντικειμένου από την
αυλή τους στο δρόμο ή στην πλατεία του χωριού. Σήμερα η σκανταλιά έχει μεγαλύτερη
σημασία από αυτό καθαυτό το κέρασμα.

Τα καρκατζόλια στα χωριά της Έξω
Μάνης

«Τις λιγοστές ώρες που μέναμε το βράδυ στο
μαγερειό, κοντά στην αναμμένη φωτογονία,
πνιγμένοι στον καπνό, ακούγαμε τις κυράδες
μας, να μας λένε για τα καρκατζόλια (καλλικαντζάρους), που ήταν λέει κάτι μαγαρισμένα
δαιμονικά. Όλο το χρόνο ζούσαν κάτω από
τη Γη και προσπαθούσαν να κόψουν το τεράστιο δέντρο που την κράταγε με όλες τις
πολιτείες και τα Χωριά της. Ήθελαν να την
δουν να γκρεμίζεται στο χάος και να γελάνε.
Παραμονές όμως Χριστουγέννων άφηναν το
κόψιμο του δέντρου και ανέβαιναν πάνω στη
Γη, για να πειράξουν τους ανθρώπους, γιορτές μέρες που έρχονταν, μαγαρίζοντας τα
φαγητά και τα γλυκά τους. Έμεναν μέχρι την
Πρωτάγιαση, που αγιάζονταν τα νερά. Τότε
έλεγαν γεμάτα τρόμο: "Φύγετε να φύγουμε,
γιατί έρχετ ο τουρλόπαπας με την αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του", και έφευγαν.
Στο μεταξύ το μισοκομμένο δέντρο είχε θρέψει, και οι κουτούτσικοι καλλικάντζαροι πολέμαγαν πάλι από την αρχή και πάλι το άφηναν
μισοκομμένο τα ερχόμενα Χριστούγεννα.
Έτσι η γη έμενε και θα μένει στη θέση της.»

Τα Τσιλικρωτά (Δυτική Μάνη)

Τσιτσί (Τυχερό Έβρου)

Τα "τσιτσί" συνδέονται με τον ερχομό των
καλικάντζαρων στον επάνω κόσμο και παρομοιάζονται με πολύ μεγάλες γάτες, οι οποίες
εμφανίζονται το βράδυ της παραμονής των
Χριστουγέννων και προκαλούν ζημιές σε όσα
σπίτια δεν προσφέρουν λεφτά, όταν χτυπούν

Και στη Μάνη ακούγονται δοξασίες για τα
δαιμονικά και άλλα υπερφυσικά όντα, που
βγαίνουν τα δωδεκαήμερα από του Χριστού
ως τα Φώτα. Πρόκειται για τους Καλικάντζαρους. Πολλοί λαογράφοι υποστηρίζουν πως
είναι οι Καλικάντζαροι απόγονοι του τραγοπόδη θεού Πάνα ή των Σατύρων, που πηδήσανε από την μυθολογία στη χριστιανική
ζωή. Ο πατέρας της Ελληνικής Λαογραφίας
Νικ. Γ. Πολίτης στις «Παραδόσεις» του αναφέρεται σε Λυκοκατζαραίους, Σκαλικαντζέρια,

Καρκαντζέλια, Κωλοβελώνηδες, Πλανηταρούδια, Κάηδες, Παγανά. Στην περιοχή της
Αντρούβιτσας (Δ. Μάνη) ονομάζουν τους
Καλικάντζαρους Τσιλικρωτά. Ο Πασαγιάννης στο ομώνυμο χριστουγεννιάτικο διήγημά
του αναφέρεται με ένα χαριτωμένο τρόπο σε
θρύλους για τα ξωτικά αυτά.
Τους Καλικάντζαρους που μπαίνουν στα
σπίτια από τις καπνοδόχους, γιατί τους προσελκύει η μυρωδιά του λαδιού από τις τηγανίδες, ο λαός τους έχει πλάσει ψηλούς, μαυριδερούς, ισχνούς, άσχημους με κόκκινα άγρια
μάτια και τριχωτό όλο το σώμα.
Θεωρούνται «μαγαρισμένοι» και σιχαμεροί,
κάνουν ζημιές όπως: σβήνουν τη φωτιά, μαγαρίζουν τα εδέσματα, παρενοχλούν τους
ανθρώπους, κυρίως τα παιδιά και τις γριές
και χοροπηδάνε στους δρόμους. Τρώνε βατράχους, χελώνες, φίδια, σκουλήκια κ.ά. Οι
άνθρωποι προσπαθούν να εξολοθρεύσουν
τις βλαπτικές τους ενέργειες με εξορκισμούς
ή προσφορά γλυκισμάτων, τηγανίδων κ.τ.λ.
Ο μεγάλος τους φόβος είναι ο αγιασμός.
Στη Μάνη ακούγονται και στην εποχή μας
κάποια λαϊκά στιχουργήματα για τους
Καλικάντζαρους:
Αρορίτες είμαστε, αραρά γυρεύουμε τηγανίδες θέλομε τα παιδιά τα παίρνουμε ή το
(γ)κούρο ή τη (γ)κότα ή θα σπάσαμε τη (μ)
πόρτα.
Φοβούνται τον αγιασμό, γιατί, όποιος βραχεί με αγιασμένο νερό, αφανίζεται. Όταν
βλέπουν τον παπά που αγιάζει, τρέχουν
φωνάζοντας:
Φεύγετε να φεύγουμε τι έφτασε ο σκυλόπαπας με την αγιαστούρα του

Τα καρακατζόλια (Κρήτη)

Η κρητική άποψη για τα καρακατζόλια είναι
ότι τα παιδιά που γεννιούνται την ημέρα τω
Χριστουγέννω (άρα έχουνε συλληφθεί την
ημέρα του Ευαγγελισμού, που καλό είναι,
από σεβασμό στην Παναγία, να αποφεύγει
κανείς την ερωτική πράξη) μεταμορφώνονται
σε καρακατζόληδες κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων και, την ημέρα τ’
Αγιασμού (όπου ο καθαγιασμός της φύσης
διώχνει όλα τα κακά –αρχαία δοξασία κι
αυτό), ξαναγίνονται άνθρωποι –αυτό συνεχίζεται κι όταν μεγαλώνουν.

H «γουρνοχαρά» (Γρεβενά)

Κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο στις Αμυγδαλιές Γρεβενών την ημέρα των Χριστουγέννων

γίνονταν η «γουρνοχαρά». Δηλαδή το σφάξιμο των γουρουνιών. Ίσως αυτός να είναι και
ο λόγος που στο χωριό, εδώ και πάρα πολλά
χρόνια, όσοι έχουν την ονομαστική τους εορτή (Χρήστος, Χριστίνα, Μανώλης…), γιορτάζουν όχι στις 25, αλλά στις 26 Δεκεμβρίου.
Γιατί η «γουρνοχαρά» για να ετοιμαστεί, θέλει
πολύ δουλειά και δεν αφήνει περιθώρια για
γιορτές.
Η «γουρνοχαρά» είναι ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα. Έτσι από παλιά όλες οι οικογένειες έκαναν τα πάντα για
να έχουν τον μεγαλύτερο χοίρο, δίνοντάς του
να φάει αλεσμένο καλαμπόκι, πίτουρα, ακρίσιο, ζεστό νερό και αλάτι. Ήταν η εποχή που
οι οικογένειες εξέτρεφαν τα χοιρινά για το
κρέας και το λίπος τους. Όταν μάλιστα η οικογένεια είχε πολλά μέλη, το γουρούνι έπρεπε
να παχύνει πολύ, ώστε το λίπος του να είναι
αρκετό. Η προετοιμασία για το σφάξιμο του
γουρουνιού γινόταν με εξαιρετική φροντίδα,
ενώ επακολουθούσε γλέντι μέχρι τα ξημερώματα. Άλλωστε το κρέας του γουρουνιού
ήταν το μόνο κρέας που θα έτρωγαν για όλο
το χρόνο. (Εκτός πια και αν ψοφούσε κάποιο
πρόβατο, γίδα ή κότα.) Για κάθε σφαγή μεγάλου γουρουνιού απαιτούνταν 5-6 άνδρες,
εκτός των παιδιών, που έφταναν πολλές φορές τα 20-25, τα οποία περίμεναν να πάρουν
τη «φούσκα» του γουρουνιού, να τη φουσκώσουν και να παίξουν μ’ αυτή ποδόσφαιρο και
άλλα παιχνίδια. Επειδή όμως η όλη εργασία
είχε ως επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι’
αυτό και η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως "γουρουνοχαρά ή γουρνοχαρά". Όταν μάλιστα
προσκαλούσαν κάποιον την ημέρα αυτή, δεν
έλεγαν "έλα να σφάξουμε το γουρούνι", αλλά
"έλα, έχουμε γουρουνοχαρά".
Η εργασία ήταν σκληρή και ο σφαγέας έπρεπε να είναι καλός τεχνίτης. Σε ορισμένες
μάλιστα περιπτώσεις αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει τσεκούρι για να αποκόψει την
καρωτίδα. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν
μπορούσαν να το σφάξουν, οπότε το γουρούνι έτρεχε να ξεφύγει με μισοκομμένο λαιμό.
Επίσης, το γδάρσιμο απαιτούσε χέρι δυνατό
και τεχνικό για να μην κάνει τρύπες, δεδομένου ότι το δέρμα αυτό το χρησιμοποιούσαν
και έκαναν τα λεγόμενα «γουρνοτσάρουχα»,
που τα φορούσαν για όλο το χρόνο και προπαντός στα χωράφια.
Μετά το γδάρσιμο, άρχιζε το κόψιμο του λίπους (παστού), για να γίνει έπειτα το κόψιμο
του κρέατος σε μικρά κομμάτια. Το αλάτιζαν
και το έβαζαν στην «κάδ’» (ξύλινος κάδος) για
να το έχουν σαν ένα από τα κύρια φαγητά
τους τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα.
Αφού τελείωναν όλες τις δουλειές, καταπιάνονταν ύστερα με το γέμισμα των λουκάνικων, για τα οποία έδειχναν ιδιαίτερη
επιμέλεια.
Το κρέας το έκοβαν κομματάκια με μαχαίρια.
Το έπαιρναν κυρίως από τα πλευρά και το φιλέτο. Αυτό το κομμένο κρέας το έβραζαν μαζί
με κομμένα πράσα και διάφορα μπαχαρικά,
τα οποία έκαναν τα λουκάνικα να ευωδιάζουν. Να σημειώσουμε ότι λουκάνικα έφτιαχναν με τον ίδιο περίπου τρόπο και με το συκώτι του γουρουνιού (σκ’ωτένια ή σκ’ωτίσια).
Το λίπος, τον λεγόμενο «παστό», το έκοβαν
μικρά κομματάκια και το ‘λιωναν μέσα σε καζάνι, που έβραζε κάτω από μεγάλη φωτιά.
Για να λιώσει το παστό, η νοικοκυρά πάσχιζε
πραγματικά, επί 2-3 ημέρες, ανάλογα με την
ποσότητά του.
Αφού άδειαζε το ρευστό λίπος στο δοχείο,
έμεναν τα υπολείμματα, μικρά τεμάχια που
όχι μόνο δεν τα πετούσαν, αλλά αποτελούσαν
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τους καλύτερους μεζέδες για όλους. Αυτά τα
ροδοκοκκινισμένα κομματάκια, ιδιαίτερα ελκυστικά και γευστικά για πολλούς, ήταν οι
«τσιγαρίδες».
Το γουρουνίσιο κρέας γινόταν μαγειρευτό
αλλά ο καλύτερος μεζές του ήταν η τηγανιά, μικρά κομμάτια χοιρινού στο τηγάνι με
ρίγανη.
Το λιωμένο λίπος (=λίγδα) το έβαζαν σε δοχεία λαδιού ή πετρελαίου και αφού πάγωνε,
διατηρούνταν σχεδόν όλο το χρόνο. Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούσαν όλο το χρόνο και σε
όλα σχεδόν τα φαγητά. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που πολλοί δεν το αντικαθιστούσαν με τίποτα.
Ακόμα τοποθετούσαν μέσα στη λίγδα κομμάτια βρασμένου κρέατος που το έλεγαν «καβουρμά». Ο «καβουρμάς» κρατούσε, χωρίς
να χαλάσει, μέχρι το καλοκαίρι.
Ακόμα και το καλοκαίρι στα φαγητά τους
χρησιμοποιούσαν λίπος, γιατί ήταν δική τους
παραγωγή και επομένως φθηνό, σε αντίθεση
με το λάδι που το αγόραζαν μισή ή μια οκά
για να περάσουν ένα και δυο μήνες. Επίσης,
πολλές φτωχές οικογένειες δεν αγόραζαν καθόλου λάδι και δεν ήξεραν ούτε ποιο είναι το
χρώμα του.
Από το γουρούνι τίποτα δεν πήγαινε χαμένο.
Τίποτα δεν πετούσαν. Με το κεφάλι, τα αυτιά
και τα πόδια, έφτιαχναν πατσά. Τον πατσά
τον έβαζαν σε πιάτα, τον άφηναν να παγώσει
και έτρωγαν σχεδόν όλο το χειμώνα.

(στρογγυλά μπακιρένια ταψιά) και σε λεκάνες.
Όταν στράγγιζαν καλά τις έβαζαν σε κοφίνια
και τις κρεμούσαν ψηλά. Η ποσότητα του ζυμαριού που θα γινόταν τηγανίδες ήταν αρκετή και πάντοτε ανάλογη με τον πληθυσμό της
φαμελιάς. Η φωτιά για τις τηγανίδες έπρεπε
να είναι δυνατή και να έχει διάρκεια. Γι αυτό
ο πατέρας είχε σκίσει σκίζες τα χοντρά κούτσουρα. Ήταν η καλλύτερη καύσιμη ύλη για
την περίπτωση. Τα παιδιά παρακολουθούσαν και όλοι, αν δεν ήταν Τετάρτη ή Παρασκευή, δοκίμαζαν και έκαναν τις κρίσεις τους.
Και κάθε χρόνο σχεδόν εύρισκαν τα ίδια ελαττώματα στο πλάσιμο και το ψήσιμο, όταν μάλιστα κάποιος ήθελε να πιει νερό του έλεγαν
να γυρίσει την πλάτη προς το τηγάνι για να
μην ...τον βλέπουν οι τηγανίδες και ρουφάνε
το λάδι. Οι "λυπημένοι", που είχαν πρόσφατο
θάνατο, δεν έψηναν τηγανίδες, τους πήγαιναν όμως συγγενείς και φίλοι. Άλλα γλυκά
που έφτιαχναν στο σπίτι την περίοδο αυτή
ήταν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

Το Δωδεκαήμερο στον (Πόντος )

Την Παραμονή των Χριστουγέννων σταματούσαν κάθε εξωτερική δουλειά και θα
συμπλήρωναν τις ετοιμασίες για τη μεγάλη
γιορτή. Τη µέρα αυτή θα έβαζαν στο τζάκι το
Χριστό κουρ, που ήταν αλλού από µηλιά αλλού από αχλαδιά, αυτό ήταν ένα κούτσουρο
κοµµένο ειδικά για τα Χριστούγεννα και θα
άναβε στο τζάκι συνέχεια και τις τρεις µέρες
των Χριστουγέννων, που τις έλεγαν, τα Χριστουήµερα. Την Παραμονή το απόγευμα τα
παιδιά θα έλεγαν τα κάλαντα και οι νοικοκύρηδες θα τα φίλευαν µε διάφορα καλούδια
(δώρα). Τα χαράματα θα χτύπαγε η καμπάνα
και θα πήγαιναν όλοι στην εκκλησία. Η απόλυση γινότανε µε την ανατολή του ήλιου και
η ημέρα ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους
του σπιτιού, στην οικογένεια. Όσο για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, στον Πόντο και μάλιστα στην Αργυρούπολη και στα περίχωρα
της, αλλά και αλλού, από την Παραμονή των
Χριστουγέννων κρεμούσαν στο εικονοστάσι
σταυρωτά κλαδιά φουντουκιάς ή καρυδιάς
ή µόνο καρπούς. Αλλού το δέντρο ήταν από
πεύκο ή έλατο και το στόλιζαν εκτός από
νωπούς καρπούς και µε κλαδάκια ελιάς στα
φύλλα της οποίας σφήνωναν «λεφτοκάρια»
= φουντούκια. Αλλού έβαζαν «τσιµσίρ» =
πυξάρι. Και ερχόταν ο Ιανουάριος = Καλαντάρτς, θα έκαναν πάλι τις ίδιες ετοιμασίες,
όπως την Παραμονή των Χριστουγέννων.
Στο τζάκι τώρα θα έβαζαν ένα κούτσουρο,
ειδικά κομµένο γι αυτή τη µέρα, που το έλεγαν το Καλαντοκούρ που ήταν ή από μηλιά ή
αχλαδιά (ανάλογα µε το χωριό).

Οι τηγανίδες (Χωριά της Έξω
Μάνης)

Σε όλα τα σπίτια, παραμονές Χριστουγέννων
θα έπλαθαν και θα έψηναν τις τηγανίδες, τα
μανιάτικα λαλάγγια. Στο σοφρά ή σε κάποιο
τραπέζι κοντά στην φωτογονία, η μητέρα
και τα κορίτσια έπλαθαν το έτοιμο ζυμάρι
σε χοντρό μακαρόνι, τις τηγανίδες, και το
δίπλωναν τεχνικά στα τέσσερα. Μετά το έριχναν στη μεγάλη τηγάνα που ήταν γεμάτη
καυτό λάδι πάνω στη φωτιά, για να ψηθεί. Η
πρώτη τηγανίδα, μεγάλη και στρογγυλή με
σταυρό στη μέση ήταν του Χριστού, η δεύτερη παρόμοια του σπιτιού κ.λ.π. Τις ψημένες τηγανίδες τις έβαζαν μέσα σε μπουρέκια

Το έθιμο της ζύμης στην Κρήτη

Σε χωριά της επαρχίας Αμαρίου, στην Κρήτη,
τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων
βάζανε λίγη κοινή ζύμη σ’ ένα πιάτο και κάποια στιγμή, ενώ βεγγερίζανε (ξενυχτούσαν
συζητώντας) περιμένοντας, η ζύμη ανέβαινε
και γινόταν προζύμι. Τότε, κατά την πίστη
των ανθρώπων, ήταν η ώρα που γεννάται ο
Χριστός (ο Χριστός γεννάται κι ανασταίνεται
κάθε χρόνο, γιατί για την Εκκλησία ο χρόνος
έχει άλλους συμβολισμούς).

Το έθιμο του αναμμένου
πουρναριού στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο έχουν μια ωραία συνήθεια που
τη βασίζουν σε μια παλιά παράδοση. Όταν
γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήτανε νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα
κλαδί στο χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε το
σκοτεινό βουνό χαρούμενες φωτιές και τριξίματα και κρότους.
Από τότε, λοιπόν, έχουν τη συνήθεια στα χωριά της Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και
όλα τα παιδιά τα παντρεμένα, που θα πάνε
στο πατρικό τους, για να φιλήσουν το χέρι
του πατέρα και της μάνας τους, να κρατούν
ένα κλαρί πουρνάρι, ή ό,τι άλλο δεντρικό που
καίει τρίζοντας. Στο δρόμο το ανάβουν και το
πηγαίνουν έτσι αναμμένο στο πατρικό τους
σπίτι και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και
κρότους τα σκοτεινά δρομάκια του χωριού.
Ακόμη και στα Γιάννενα το ίδιο κάνουν. Μόνο
που εκεί δεν κρατούν ολόκληρο το κλαρί το
πουρνάρι αναμμένο στο χέρι τους – είναι μεγάλη πολιτεία τα Γιάννενα – αλλά κρατούν
στη χούφτα τους μια χεριά δαφνόφυλλα και
πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι,
μόλις μπούνε και καλημερίζουν. Κι όταν τα
φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν να
τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται:
«Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς!»
Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. Να προκόβουν τα κοπάδια του, να
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"Tα καρύδια" Παραδοσιακό
ομαδικό παιγνίδι που παίζουν τα
παιδιά στην Ήπειρο.

πληθαίνει η φαμελιά του, να μεγαλώνουν τα
κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και γαμπρούς, να του
δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνομα
το πατρικό να σβήσει.

Το Χριστόξυλο, έθιμο της
Μακεδονίας

Στα χωριά της βορείου Ελλάδας, ο νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια τις παραμονές των
γιορτών και διαλέγει το Χριστόξυλο, δηλαδή
το πιο όμορφο, γερό και χοντρό ξύλο από
πεύκο ή ελιά, που θα το πάει σπίτι του, με
σκοπό να καίει συνέχεια στο τζάκι από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Φώτα. Ο λαός πιστεύει ότι καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ.
Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε
νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει καλά
το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι,
ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά
στάχτη. Καθαρίζουν ακόμη και την καπνοδόχο, για να μη βρίσκουν πατήματα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια,
όπως λένε στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια.
Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη
γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του σπιτιού θα ανάψει την καινούρια φωτιά και θα
μπει στην πυροστιά το Χριστόξυλο, με ευχή
όλων να αντέξει για όλο το δωδεκαήμερο των
γιορτών.

Το κυνήγι τα Χριστούγεννα (Χωριά
Έξω Μάνης)

Κατά τη διάρκεια της σαρακοστής τα περισσότερα παιδιά βγαίνανε κυνήγι. Τα βράδια,
όταν το σούρουπο έπεφτε για καλά και το
κρύο άρχιζε να τσούζει, παίρνανε το "φακό"
με καινούργια "πλάκα" και γυρίζανε στα χαλάσματα και στα σπήλια κοντά στο χωριό. Στόχος τους οι γουργουγιάννηδες, τα μικρά πουλάκια που κούρνιαζαν εκεί. Τα θαμπώνανε με
το φακό και τα πιάνανε. Αν ήταν πολύ ψηλά,
τα χτυπούσανε με τις λαστιχιέρες (σφεντόνες). Η μάνα ή κάποια μεγάλη αδερφή, μετά
από πολλή γκρίνια τους, τα καθάριζαν και τα
πάστωναν. Τα βάζανε σε πήλινα ή γυάλινα
βάζα, για να τα φάνε τα Χριστούγεννα. Πολλά
παιδιά μάζευαν είκοσι και περισσότερα πουλάκια και καμάρωναν για τις ... κυνηγετικές
ικανότητες τους και για την σοδειά τους. Και
όταν ζύγωναν οι γιορτές, άρχιζαν οι παραδοσιακές ετοιμασίες. Το σπίτι έπρεπε να βάλει
τα γιορτινά του και όλο το χωριό να καθαριστεί και να ετοιμαστεί, για να υποδεχτεί τους
ξενιτεμένους του που θα έρχονταν να κάνουν
γιορτές με τους δικούς τους.

Την ημέρα των Χριστουγέννων , τα παιδιά ,
κορίτσια και αγόρια , παίζουν "τα καρύδια".Το
παιχνίδι είναι ομαδικό και παίζεται ως εξής:
Κάποιο παιδί χαράζει με ένα ξυλάκι στο χώμα
μια ευθεία γραμμή. Πάνω σε αυτή την ευθεία
γραμμή κάθε παίκτης βάζει κι από ένα καρύδι
στη σειρά. Μετά, ο κάθε παίκτης με τη σειρά
του και από κάθετη απόσταση ενός με δύο
μέτρα από τη γραμμή - σειρά των καρυδιών,
σκυφτός, με το μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι του, σημαδεύει κάποιο από τη
σειρά των καρυδιών. Όποιο καρύδι πετύχει
και το βγάλει έξω από τη γραμμή το κερδίζει και δοκιμάζει ξανά σημαδεύοντας κάποιο
άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο επόμενος παίκτης.
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να κερδηθούν
όλα τα καρύδια...

Η σφαγή του γουρουνιού στη
Θεσσαλία

Σαν ιεροτελεστία γινόταν σε κάθε οικογένεια
η σφαγή του γουρουνιού, το οποίο εξέτρεφαν
για το σκοπό αυτό. Το γουρούνι αναλάμβαναν να το σφάξουν οι άντρες του σπιτιού
την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα μέλη
της οικογένειας αντάλλαζαν μεταξύ τους ευχές. Το χοιρινό κρέας αποτελούσε το κύριο
φαγητό στο χριστουγεννιάτικο γεύμα, όπως
άλλωστε και σήμερα. Επίσης, έφτιαχναν λουκάνικα από το γουρούνι, τα οποία κρεμούσαν
μέχρι να στεγνώσουν, ενώ το λίπος του γουρουνιού το αποθήκευαν σε δοχεία και το χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική.

Το τάισμα της βρύσης

“ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”. Χριστούγεννα ! Πόσο όμορφη λέξη! Το πιο
σπουδαίο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία! Ο Χριστός γεννήθηκε δια πνεύματος
Αγίου από την Παρθένο Μαρία στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Μάγοι από την ανατολή
ήρθαν, γονάτισαν και τον προσκύνησαν. Κατόπιν του πρόσφεραν, χρυσό, λιβάνι
και σμύρνα.
Τι γίνεται όμως στις μέρες μας, αγαπητοί μου; Γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς το
πρόσωπο που προς τιμήν Του κάνουμε τη γιορτή. Δίνουμε και παίρνουμε
δώρα. Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι ακούγονται παντού. Ευχές δίνονται απ’
όλους. “Καλά Χριστούγεννα.” “Χρόνια Πολλά,” και το μυαλό μας το μόνο που
σκέφτεται είναι το φαγητό, το πιοτό, τα γλυκά και η καλοπέρασή μας. Κατάντησε η
γιορτή των Χριστουγέννων μιά εμπορική γιορτή. Είναι καιρός αγαπητοί μου, να
γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού με αληθινή πίστη και αγάπη. Σαν τους
μάγους που πέσανε στη γη και τον προσκύνησαν, να τον προσκυνήσουμε κι εμείς
και να του προσφέρουμε την καρδιά μας. Ήρθε από τον ουρανό ο Χριστός πάνω
στην αμαρτωλή γη μας για να πεθάνει επάνω στο σταυρό , για να μπορούμε εμείς
οι αμαρτωλοί να σωθούμε. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων!
Χριστούγεννα δεν είναι το στολισμένο μας δέντρο,τα ωραία μας φαγητά και
γλυκά. Χριστούγεννα αληθινά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άραγε γιορτάζουμε με
τέτοιο πνεύμα τα Χριστούγεννα; Εμείς τα φετινά Χριστούγεννα τι θα του
προσφέρουμε; Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν θέλει κανένα δώρο μας. Αυτό
που θέλει από μας είναι να του παραδώσουμε την καρδιά μας. Γονάτισε εκεί που
είσαι και προσκύνησε το Χριστό. Πες του “Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με τον
αμαρτωλό.” Τότε τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά για σένα. Στο
ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη του
Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

Στην Κεντρική Ελλάδα οι κοπέλες, τα μεσάνυχτα ή προς τα χαράματα των Χριστουγέννων
(αλλού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς),
πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση "για να
κλέψουν το άκραντο νερό". Το λένε άκραντο,
δηλαδή αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ όλη
τη διαδρομή. Όταν φτάνουν εκεί, την "ταϊζουν", με διάφορες λιχουδιές: βούτυρο, ψωμί,
τυρί, σιτάρι ή κλαδί ελιάς και λένε:
"Όπως τρέχει το νερό σ βρυσούλα μ, έτσ να
τρέχ και το βιο μ".
Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο
και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και γυρίζουν
στα σπίτια τους πάλι αμίλητες, μέχρι να πιουν
όλοι από τ άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού,
ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια.

Ηθη και έθιμα στις Κυκλάδες

Σύρος Παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο

και αποτυπώνουν παλιές συνήθειες που η
σύγχρονη εποχή δεν έχει καταφέρει να τις
εξαφανίσει. Τα έθιμα των Χριστουγέννων διαφέρουν από τόπο σε τόπο, έχουν, όμως, έναν
κοινό παρονομαστή: την ελπίδα που φέρνει η
γέννηση του Χριστού.
Στις Κυκλάδες το δωδεκαήμερο από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την
ημέρα των Φώτων επικρατεί ο φόβος για
τους καλικάντζαρους, ο οποίος δημιούργησε
έθιμα γύρω από την εστία του σπιτιού, προκειμένου με αυτό τον τρόπο, να αποτραπεί η
ανεπιθύμητη παρουσία τους.
Στα χωριά της Νάξου και τις δώδεκα ημέρες
των εορτών καίει άσβεστο ένα ξύλο στο τζάκι,
το «χριστοκούτσουρο», τη στάχτη του οποίου
θα ρίξουν αργότερα για ευλογία σε φυτά και
ζώα.
Το «πάντρεμα» της φωτιάς είναι ένα ακόμη
έθιμο των νησιών και σκοπό έχει την ενίσχυση των δεσμών του ζευγαριού. Στο Γλινάδο
της Νάξου, τοποθετούν σταυρωτά δυο ξύλα
στη φωτιά, για να είναι το ανδρόγυνο ευτυχισμένο, ακριβώς όπως ζευγαρώνουν τα ξύλα.
Οι Κυκλαδίτες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει βοριάς την Πρωτοχρονιά, αλλά και να έρθει
στην αυλή τους περιστέρι. Αν όμως πετάξει
πάνω από το σπιτικό τους κοράκι τούς βάζει
σε σκέψεις μελαγχολικές ότι τάχα τους περιμένουν συμφορές.
Σε όλα τα Κυκλαδονήσια, το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς οι νέοι πηγαίνουν
από σπίτι σε σπίτι και λένε τα κάλαντα. Με τα
χρήματα που μαζεύουν στήνουν παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού.
Ονομαστά είναι τα σιφνέικα κάλαντα, αυτοσχέδια στιχουργήματα που σχολιάζουν πρόσωπα και καταστάσεις.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το έθιμο
του «κάβου», στο χωριό Τριπόταμος της Τήνου. Κάθε Χριστούγεννα ένας κάτοικος του
χωριού παίρνει στο σπίτι του την εικόνα της
γέννησης του Χριστού, παίρνει δηλαδή τον
«κάβο της χρονιάς». Αυτό σημαίνει ότι για όλο
το χρόνο έχει κάποιες υποχρεώσεις: να φροντίζει την εκκλησία, να τη διατηρεί καθαρή, να
κρατάει το καντήλι της πάντοτε αναμμένο. Με
την έλευση των επόμενων Χριστουγέννων,
οφείλει να ετοιμάσει κοινό τραπέζι, το τραπέζι της «αδελφοσύνης», για όλο το χωριό.
Επίσης, στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία θα
πρέπει να μοιράσει στους συγχωριανούς του
κεριά από καθαρό κερί μέλισσας.
Στη Σέριφο, ένα έθιμο μετρά πολλά χρονιά
ζωής και αναβιώνει κάθε Χριστούγεννα. Όλοι
οι άνδρες του νησιού πηγαίνουν στον παπά
για να του ευχηθούν και να του δώσουν κάποιο φιλοδώρημα και με αυτόν τον τρόπο να
«φλερτάρουν»-όπως λέγεται-τον παπά.
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Γέμιση για γαλοπούλα
Γαλοπούλα-γεμιστή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μαρινάρα
3 φύλλα δάφνης
μια χούφτα κόκκους πιπεριών ποικιλία peppercorns
3 σκελίδες σκόρδου
ένα ματσάκι φρέσκου θυμαριού
μια μικρή χούφτα μαϊντανό
1/2 φλιτζάνι κρασί Μοσχάτο
μια χούφτα μπαχάρια ποικιλία
allspice berries
1/2 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού
1 φλιτζάνι αλάτι
αρκετό νερό για να καλύψει τη

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

γαλοπούλα
Ψητή γαλοπούλα
1 μεγάλη γαλοπούλα (5.7kgs) σερβίρονται 10 άτομα
λιωμένο βούτυρο
πιπέρι με θαλασσινό αλάτι
γλυκιά πάπρικα
μαύρο πιπέρι
σκόνη σκόρδου
συνδυασμός αποξηραμένου θυμαριού, ρίγανης και δενδρολίβανου
Προθερμασμένο φούρνο 325F

1.
Για να μαρινάρετε τη γαλοπούλα σας, θα χρειαστείτε ένα μεγάλο, καθαρό δοχείο. Τοποθετήστε την γαλοπούλα σας μέσα και προσθέστε αρκετό νερό για να την καλύψετε. Κατόπιν αφαιρέστε τη γαλοπούλα
και προσθέστε το κρασί, το χυμό πορτοκαλιού, τα αρωματικά και το αλάτι. Τώρα τοποθετήστε το δοχείο στη φωτιά και ανακατέψτε το διάλυμα
μέχρι να πάρει βράση. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε τη γαλοΠήτερ
πούλα στο εσωτερικό της διαλύματος. Σε αυτή τη μορφή μπορείτε να το
Μινάκης
τοποθετήσετε στην κατάψυξη ή τα το διατηρήετε 24 ώρες στη μαρινάρα
πριν το ψήσιμο.
2.
Την επόμενη μέρα, 1 ώρα πριν το ψήσιμο, αφαιρέστε τη γαλοπούλα από τη μαρινάρα, ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. Προθερμάνετε το φούρνο σας σε 325F. Μην αναμείξετε τη μαρινάρα. Ωστόσο έχετε ήδη αρχίσει την παρασκευή της γέμισης της γαμοπούλας
(θα βρείτε λίγο παρακάτω τη συνταγή). Βεβαιωθείτε ότι η γέμιση έχει φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν αρχίσετε να την τοποθετείτε στην κοιλότητα της γαλοπούλας.
3.
Έχετε έτοιμα δύο δοχεία γέμισης: ένα μεγάλο τμήμα με περίπου, την ποσότητα
που νομίζετε ότι θα χρειαστείτε για να γεμίσετε τη γαλοπούλα και μια εφεδρική δόση για
να συμπληρώσετε αν χρειαστεί.
4.
Τοποθετείστε τη γέμιση στην κοιλότητα και είτε με βελόνα και κλωστή ή με ξύλινα
σουβλάκια κλείστε το άνοιγμα. Τοποθετήστε μέρος από τη γέμιση στην κοιλότητα του
λαιμού της γαλοπούλας επίσης και με τον ίδιο τρόπο κλείστε το άνοιγμα.
5.
Τοποθετήστε τη γαλοπούλα σας σε μια σχάρα ψησίματος και τρίψτε την με το
λιωμένο βούτυρο. Μαρινάρετε τη γαλοπούλα με το μεσογειακό μίγμα αποξηραμένων βοτάνων (ρίγανη, θυμάρι και δενδρολίβανο, θαλασσινό αλάτι, μαύρο πιπέρι, γλυκιά πάπρικα
και σκόνη σκόρδου).
6.
Προσθέστε ένα κρεμμύδι, καρότο και σέλινο στο κάτω μέρος του ταψιού με λίγο
νερό και μια ένα ποτηράκι κρασί. Τοποθετήστε το ταψί στη μεσαία βάση του φούρνου και
ψήστε για 3 1/2 ώρες. Παρακολουθήστε την γαλοπούλα σας μετά από περίπου 2 ώρες
για να ελέγξετε το χρώμα της. Όταν έχει συμβεί το επιθυμητό μαύρισμα, καλύψτε τη γαλοπούλα σας με αλουμινόχαρτο και συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι το κρέας του μηρού φτάσει
τα 180F (χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο) και 160F στο γέμισμα.

Τυρί Μπρι με σκόρδο και
σάλτσα μαυροδάφνης
•
•
•
•
•

340 γραμ. κράνμπερι
1 κούπα ζάχαρης
1 κούπα νερό
3 ολόκληρα γαρίφαλα
1 / 4 κούπας κρασί μαυροδάφνης

•
•
•
•
•

ξύσμα και χυμός 1/2 πορτοκαλιού
1 τεμάχιο τυρί Μπρι
αγνό παρθένο ελαιόλαδο
λίγο αφρώδη οίνο
1 κεφάλι σκόρδο

1.
Σε μικρή κατσαρόλα, προσθέστε 1 κούπα νερό, ζάχαρη, γαρίφαλα και κρασί μαυροδάφνης και φέρτε τα σε βράση σε μέτρια φωτιά.
Προσθέστε τα κρανμπερι και σιγοβράστε για 15
λεπτά ανακατεύοντας σταδιακά. Κατεβάστε από
τη φωτιά και προσθέστε το ξύσμα και χυμό 1/2
πορτοκαλιού κι αφήστε το να κρυώσει.
2.
Προθερμάνετε το φούρνο στους 300
βαθμούς Φαρενάιτ και κόψτε τη φραντζόλα σε
λεπτές φέτες αλείφοντας και τις δύο πλευρές με
ελαιόλαδο και τοποθετήστε σε ταψί.
3.
Τοποθετήστε τις σκελίδες σκόρδο με
λίγο λάδι και κλείστε το σε αλουμινόχαρτο. Καψαλίστε το ψωμί και το σκόρδο για περίπου 30
λεπτά.
4.
Τοποθετήστε το Μπρι με λίγο λάδι και τον αφρώδη οίνο σε γάστρα και βάλτε στο
φούρνο για 20 λεπτά.
5.
Αλείφετε το σκόρδο στο ψωμί και τοποθετήστε το ζεστό Μπρι και τη σάλτσα κράνμπερι από πάνω.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, σε κύβους
1 κλωνί σέλινο, σε κύβους
3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
3 λουκάνικα χοιρινού κρέατος, τα
περιβλήματα αφαιρούνται
1/2 κιλό χοιρινό άπαχο κιμά
1 πακέτο εντόσθια γαλοπούλας
ψιλοκομμένα
1 φύλλο δάφνης 1 κουτ. ξηρή ρίγανη
3/4 φλιτζάνι μακρόκοκκο ρύζι
1/4 φλιτζάνι άγριο ρύζι

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό
1/2 φλιτζάνι κρασί Μοσχάτο
1/2 φλιτζάνι σταφίδες
1 1/2 φλιτζάνια ζωμό γαλοπούλας
και λαχανικών
1 φλιτζάνι κάστανα, ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι κουκουνάρι
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο φασκόμηλο
Αλάτι και πιπέρι όσο πάρει
1/2 κουτ.γαρύφαλλο σε σκόνη
1. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέστε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και
προσθέστε τα κρεμμύδια, το σκόρδο,
το σέλινο, το φύλλο δάφνης και σοτάρετε για περίπου 10 λεπτά για να
μαλακώσουν. Τώρα προσθέστε τα
εντόσθια και σοτάρετε για ένα λεπτό
περίπου, ακολουθώντας την προσθήκη του λουκάνικου και του χοιρινού
κρέατος. Σωτάρετε για λίγο ανακατεύοντας συνεχώς.
2. Προσθέστε το ρύζι και ανακατέψτε
για να σωταριστεί. Έπειτα σβήστε το
με το κρασί και προσθέστε τις σταφίδες μειώνοντας σε μέτρια-χαμηλή φω-

τιά για μερικά λεπτά.
3.
Προσθέστε στη συνέχεια το ζωμό ενώ ανακατεύετε και σιγοβράγε μέχρι να μισοψηθεί το ρύζι. Το ρύζι σας δεν πρέπει να παραβράσει γιατί θα ψηθεί και μέσα στην κοιλιά
της γαλοπούλας όπου θα ολοκληρωθεί και το μαγείρεμα του.
4.
στο τέλος προσθέστε το ψιλοκομμένο μαϊντανό, τα κάστανα, το φασκόμηλο και
ανακατέψτε το. Ρυθμίστε τα καρυκεύματα ανάλογα με τα γούστα σας και ανακτέψτε με τα
κουκουνάρια λίγο σκόνη από γαρύφαλλο. Αφήστε να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου
πριν ξεκινήσετε το γέμισμα της γαλοπούλας. (μπορείτε να το τοποθετήσετε σε ένα σκεύος
και να το βάλετε στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που θα το χρειαστείτε).

Σαλάτα με παντζάρια και κατσικίσιο
τυρί με μυρωδικά και λαχανικά
•
•
•
•
•
•
•
•

4 μέτρια προς μεγάλα παντζάρια
1 / 2 κούπα κόκκινο ξίδι
1 / 2 κούπα βαλσάμικο ξίδι
κατσικίσιο τυρί με μυρωδικά
μισό πακέτο ( 4-5 ουγκιές),
μαλακωμένο
1 κουτ γλυκού φρέσκια ψιλοκομμένη
μέντα
1 κουτ γλυκού φρέσκο ψιλοκομμένο
θυμάρι
2 κουτ γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο

•
•
•
•
•
•

κρεμμυδάκι
Φρέσκο τριμμένο πιπέρι
Για τα λαχανικά
Μισή από τη συνταγή μου της σος
με 3- εσπεριδοειδή
4 κούπες λαχανικά της αρεσκείας
σας
Γαρνιτούρα
Καρβουδισμένα ψιλοκομμένα αμύγδαλα ή καρύδια

1.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 400
βαθμούς Φαρενάιτ και τοποθετούμε τα παντζάρια
σε ένα ταψάκι. Προσθέτουμε αρκετό νερό στο 1 /
4 του ταψιού και ψήνουμε για 2-2 ¼ ώρες. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς να μπορούμε να τα
χειριστούμε και τα καθαρίζουμε με τη πίσω μεριά
του μαχαιριού.
2.
Αφού έχουμε καθαρίσει τα παντζάρια, σε
μέτρια κατσαρόλα προσθέτουμε το κόκκινο ξίδι
και το βαλσάμικο ξίδι και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν. Κόβουμε τα παντζάρια σε λεπτές φέτες σε
1 / 4 ίντσας και τα ρίχνουμε στο μείγμα ξυδιού να
σιγοβράσουν για 1 λεπτό, τα βγάζουμε με κεψέ και
τα αφήνουμε να κρυώσουν.
3.
Σε μπολ προσθέτουμε το μαλακό κατσικίσιο τυρί με τα μυρωδικά, το ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και το φρέσκο τριμμένο πιπέρι κι ανακατεύουμε. Μπορείτε να
μετατρέψετε το τυρί σε κορμό με πλαστικό περιτύλιγμα (στρίψτε τα άκρα για να το σφίξετε
σε κορμό) και τοποθετήστε το πίσω στο ψυγείο.
4.
Προετοιμάζουμε τη σος με 3- εσπεριδοειδή σύμφωνα με τη συνταγή μου
5.
Τοποθετούμε 3 φέτες παντζαριών σε κάθε πιάτο, βάζουμε τα λαχανικά στη σος
από 3- εσπεριδοειδή και τα περιχύνουμε πάνω από τα παντζάρια. Παίρνουμε το κατσικίσιο τυρί από το ψυγείο και το τοποθετούμε πάνω από κάθε σαλάτα με φέτα 1/4 ιντσών.
Περιχύνουμε με περισσότερη σος και σκορπάμε στη κορυφή τα καβουρδισμένα αμύγδαλα
ή καρύδια.
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Λαχανοντολμάδες με
σάλτσα αυγολέμονο
•
•
•
•
•
•
•
•

(για 30 τεμάχια)
1 μεγάλο λάχανο
1 1/2 φλιτζάνια ρύζι Arborio
1/4 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο
3 μεσαία κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες
1/4 φλιτζάνι ντομάτα πουρέ
1 λίμπρα ή 450 γραμμάρια βοδινό
κιμά
1 λίμπρα ή 450 γραμμάρια χοιρινό

κιμά
1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο
πιπέρι
• 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι
• 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο άνηθο
• 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό
Σάλτσα Αυγολέμονο
• 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι + 2
κουταλιές της σούπας νερό
• Χυμός από 2 λεμόνια
• 3 μεγάλα αυγά
•

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα προσθέστε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και το
σκόρδο. Σιγουρευτείτε να μαλακώσετε τα
κρεμμύδια για περίπου 10 λεπτά. Πάρτε
την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέστε τον ντοματοπελτέ, τον κιμά βοδινό και χοιρινό, το ρύζι, το μαϊντανό, τον
άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως.
2.
Πάρτε ένα φύλλο λάχανου και
τοποθετήστε μια γεμάτη κουταλιά της
σούπας μείγμα κοντά στο κάτω μέρος
του φύλλου. Αναδιπλώστε τα δύο άκρα
του φύλλου προς τα μέσα και ανασηκώστε το σε ένα μακρύ στενό σχήμα. (μην τυλίγετε πολύ σφιχτά καθώς το ρύζι θα επεκταθεί
και μπορεί να σπάσει τα φύλλα σας)
3.
Τοποθετήστε μερικά εφεδρικά φύλλα λάχανου στο κάτω μέρος του κατσαρόλας
που θα τα ψήσετε και αρχίστε να τοποθετείτε τους λαχανοντολμάδες σε ομόκεντρους
κύκλους.
Σάλτσα Αυγολέμονο
1.
Ανακατέψτε το αλεύρι και το νερό μέχρι να διαλυθεί. Τώρα προσθέστε το χυμό
λεμονιού και χτυπήστε το. Τώρα προσθέστε τα αυγά σας στο μείγμα λεμονιών και χτυπήστε
μέχρι να γίνει αφρώδες.
2.
Πάρτε μια κουτάλα και γεμίστε ζωμό από τους λαχανοντολμάδες (ζεστό) και σιγάσιγά ρίξτε μέσα στο μπολ με το μίγμα αυγό και λεμόνι ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέστε
2 επιπλέον κουταλιές με τον ίδιο τρόπο.
3.
Περιχύστε με το αυγολέμονο τους λαχανοντολμάδες και ανακινήστε την κατσααρόλα προσεκτικά για να απλωθεί η σάλτσα. Σερβίρετε ζεστό.

Λουκανικό Γεμιστό
•
•
•
•

4 ελληνικά λουκάνικα με άρωμα
πορτοκαλιού
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, αποφλοιωμένο
και κομμένο σε φέτες
1 πιπεριά (επιλέξτε το χρώμα),

•
•
•
•
•

κομμένη στη μέση και μετά σε φέτες
1 φλιτζάνι λευκά μανιτάρια σε φέτες
4 φέτες ώριμης ντομάτας
1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Γραβιέρα
Αλάτι και πιπέρι
Ξηρή ρίγανη θρυμματισμένη

1.
Σε ένα ξύλο κοπής και τοποθετήστε ένα
ένα τα λουκάνικα και κόψτε με τον εξής τρόπο: με
τα καμπύλα άκρα στραμμένα προς τα επάνω ανοίξετε το λουκάνικο στη μέση χωρίς να το κόψετε σε
δύο. Επαναλάβετε με τα υπόλοιπα λουκάνικα.
2.
Τοποθετήστε μια μεγάλη κατσαρόλα και
προσθέστε λίγο ελαιόλαδο. Αφού φτάσει το λάδι
στη μέση με υψηλή θερμοκρασία τοποθετήστε τα
λουκάνικα με την όψη προς τα κάτω (με την πλευρά
του δέρματος προς τα επάνω) και σοτάρετε για 2-3
λεπτά ή μέχρι ελαφρώς να ροδίσουν και να γίνουν
τραγανά. Προσεκτικά αναποδογυρίστε τα λουκάνικα και μαγειρέψτε για ακόμα ένα λεπτό, στη συνέχεια αφαιρέστε τα.
3.
Στο ίδιο σκεύος, προσθέστε λίγο ελαιόλαδο (εάν χρειαστεί) και προσθέστε τα κρεμμύδια, πιπεριές και μανιτάρια και σε μέτρια φωτιά, σοτάρετε
για 5-6 λεπτά, προσθέστε λίγο αλάτι και πιπέρι και μόλις τα κρεμμύδια είναι ημιδιαφανή,
αφαιρέστε όλα τα λαχανικά. Στη συνέχεια προσθέστε τις ντομάτες και μαγειρέψτε για ένα
λεπτό, ακριβώς για να μαλακώσουν.
4.
Τοποθετήστε τα λουκάνικα στο σκεύος για το φούρνο (μπορείτε επίσης να τα
ψήσετε στο γκριλ), πασπαλίζετε κάθε λουκάνικο με τυρί, ακολουθούμενο από ντομάτες,
κρεμμύδια, μανιτάρια και πιπεριές. Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 450F και τοποθετήστε το σκεύος στο φούρνο για 5 λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί.
5.
Αφαιρέστε προσεκτικά από το φούρνο, πασπαλίζετε με αποξηραμένη ρίγανη και
σερβίρετε με φρυγανισμένο ψωμί, πατάτες τηγανιτές ή ψητή πατάτα και ελληνική μπύρα!

Χοιρινό με λαδοριγάνη
(για 4 άτομα)
• 1 kg. χοιρινό κρέας (προτιμήστε την
κοιλιά), το δέρμα αφαιρείται και το
κόβετε σε κύβους
• Χοντρό αλάτι
• φρέσκο πιπέρι
• 2 κουτ. γλυκιά πάπρικα
• 1 φλιτζάνι λευκό κρασί
• 1 φλιτζάνι νερό ή ζωμό

•
•
•
•
•

2-3 λωρίδες φλούδας λεμονιού
χυμός 1 λεμονιού
1/3 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο
2 κουτ. αποξηραμένη ελληνική
ρίγανη
1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο δεντρολίβανο

1.
Αφαιρέστε το δέρμα από την κοιλιά
του χοιρινού κρέατος και κόψτε σε κύβους.
Μαρινάρετε το κρέας με το χοντρό αλάτι και
το φρέσκο πιπέρι. Τοποθετήστε μια μεγάλη
κατσαρόλα στην εστία σας πάνω σε μέτρια
θερμοκρασία και σοτάρετε το χοιρινό στο τηγάνι Το λίπος που αφήνεται στο χοιρινό κρέας
θα χρειαστεί περίπου 10 με 15 λεπτά για να
σοταριστεί.
2.
Προσθέστε το κρασί, το ζωμό (ή το
νερό), τις φλούδες λεμονιού και την πάπρικα
σκεπάστε με το καπάκι και σιγοβράστε, για
περίπου 30 λεπτά.
3.
Βγάλτε το καπάκι και σιγοβράστε για
άλλα 10-15 λεπτά ή μέχρι να φύγει το μεγαλύτερο μέρος του υγρού. Πιέστε το χυμό λεμονιού πάνω από το χοιρινό, προσθέστε το
ελαιόλαδο και πασπαλίστε την αποξηραμένη
ελληνική ρίγανη και το ψιλοκομμένο φρέσκο
δεντρολίβανο. Γευτείτε και προσαρμόστε το
καρύκευμα ανάλογα με τη γεύση σας.

Amaretto Mousse
(Μερίδα για 4)
• 5 oz. λευκή σοκολάτα
• 4 ασπράδια αυγού
• 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη
• 2 κρόκους αυγού
• 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα
1.
Λιώστε τη σοκολάτα πάνω σε ένα
μπεν-μαριέ μέχρι να γίνει απαλή. Χτυπήστε
τα ασπράδια αυγών, πασπαλίστε τη ζάχαρη και συνεχίστε να χτυπάτε ώσπου να γίνει μια σκληρή μαρέγκα, ένα λεπτό ή δύο
περισσότερο.
2.
Βάλτε τους κρόκους με τη βανίλια
και το Amaretto σε ένα μπολ.
3.
Ανακατέψτε τη σοκολάτα στους
κρόκους. Ρίξτε μια κουταλιά από ασπράδι
στο μείγμα σοκολάτας. Ρίξτε τη σοκολάτα
στο υπόλοιπο ασπράδι και διπλώστε απαλά
για να τα συνδυάσετε ομοιόμορφα. Ρίξτε το
μους σε ποτήρια μαρτίνι. Καλύψτε καλά με
πλαστικό και ψύξτε τουλάχιστον τρεις ώρες.
Σερβίρετε γαρνιρισμένο με σαντιγύ και φέτες
αμυγδάλου φρυγανισμένο.

•
•

βανίλιας
1-2 κουταλιές της σούπας Λικέρ
Amaretto
1/4 φλιτζάνι φρυγανισμένες φέτες
αμυγδάλου για γαρνίρισμα
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ
οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς·
ὑψώθητε. Ἂσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυµνήσατε λαοί· ὅτι
δεδόξασται.

“Christ is born, glorify Him;
Christ is on earth, exalt Him.”

The Saint Athanasius Orthodox Mission
wishes all its members, friends and
supporters Merry Christmas and a
Happy and Blessed New Year! May our
sweet Lord Jesus Christ grant you all
much spiritual and physical health.
Είθε ὀ ἐνανθρωπήσας Κύριος ἠµῶν Ἰησοῦς Χριστός νά γεννηθῆ στίς καρδιές
ὂλων τῶν ἀνθρώπων, ὢστε ἀντί τῆς
τροµοκρατίας και τῶν πολέµων να ἐπικρατήση ἠ ἀγάπη καί ἠ εἰρήνη σε ὂλη
τήν γἦ. Ὁ Πανάγαθος Θεός νά µᾶς χαρίζη πλήρη αὐτάρκεια πνευµατικῶν καί
ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος;

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ.
Μεταλληνοῦ
Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος; Ἐνα ἐρώτηµα ποὺ ἒχει ἀπασχολήσει τα µεγαλύτερα
πνεύµατα τῆς ἱστορίας.

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Αἰώνιου Θεοῦ ἀπὸ
ἕνα ἄνθρωπο, µιὰ Μάνα, τὴν
Παναγία, καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ
Θεανθρώπου µέσα στὴν ἱστορία. Αὐτό, ποὺ δὲν µπόρεσαν
οὔτε µὲ τὴν φαντασία τους
νὰ πλησιάσουν οἱ σοφοί τοῦ
κόσµου, ἔγινε σὲ µιὰ δεδοµένη στιγµὴ πραγµατικότητα. Ὁ
Ἄκτιστος Θεὸς
γίνεται «ὃ οὐκ ἦν», γιὰ τὴ
σωτηρία µας. Αὐτός, ποὺ τὸ
σύµπαν δὲν τὸν χωρεῖ, «χωρεῖται ἐν γαστρί». Ὁ ἄπειρος
Θεὸς αὐτοπεριορίζεται µέσα
στὴν ἀνθρώπινη φύση, ποὺ
πῆρε ἀπὸ τὴν Πάναγνη Θεοτόκο. Στὴ γλώσσα τῶν Ἁγίων Πατέρων µας
αὐτὸ ὀνοµάζεται «συγκατάβασις». Συγκαταβαίνει ὁ Θεός. Ὁ πέρα ἀπὸ κάθε µέτρο καὶ
µέγεθος γίνεται µικρός. Ὁ ἀσύλληπτος ἀπὸ
κάθε δύναµη αἰσθήσεως γίνεται αἰσθητὸς
καὶ ἁπτὸς καὶ ὁρατός. Γιατί; Γιὰ νὰ κοινωνήσει µαζί µας. Αὐτοµεταφράζεται ὁ Θεὸς
στὴ δική µας γλώσσα, γιὰ νὰ µπορέσουµε
νὰ Τὸν δεχθοῦµε καὶ νὰ Τὸν καταλάβουµε.
Ἂν µᾶς µιλοῦσε τὴν οὐράνια γλώσσα, δὲν
θὰ µπορούσαµε νὰ Τὸν πιστεύσουµε• γι’
αὐτὸ µιλεῖ τὴ δική µας γλώσσα, τὴν ἐπίγεια

µαζί Του. Γιὰ νὰ γίνει ὅµως ὁλόκληρη
ἡ σωτηρία µας, πρέπει καὶ τὸ πρόσωπό µας (τὸ ἐγώ µας, ἡ θέλησή µας)
νὰ ἑνωθεῖ µὲ τὸν Χριστό. Καὶ αὐτὸ
συµβαίνει, ὅταν καθαρθοῦµε ἀπὸ τὰ
πάθη µας καὶ ἀφήσουµε τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιο νὰ κατοικήσει µέσα µας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο
ΚΥΡΙΟΣ!

(Ἰωάν. γ’ 12). Ἔτσι πραγµατοποιεῖ ὁ ἴδιος
ὁ Θεὸς αὐτό, ποὺ ἀπέτυχε ὁ ἄνθρωπος νὰ
κατορθώσει.
Ὁ Θεῖος Λόγος µὲ τὴν σάρκωσή Του ἕνωσε
στὸ Πρόσωπό Του τὸ κτιστὸ µὲ τὸ ἄκτιστο,
τὸν Θεὸ µὲ τὸν ἄνθρωπο. Ὅ,τι ὅµως συνέβη στὴν ἀτοµικὴ ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Χριστοῦ, συµβαίνει καὶ στὸν καθένα µας.
Μὲ τὴν σάρκωσή Του ὁ Χριστὸς µᾶς ἕνωσε
ὅλους µαζί Του. Μὲ τὸ βάπτισµά µας µετέχουµε στὸ γεγονὸς τῆς σαρκώσεως, ἐνοφθαλµιζόµασθε στὴν θεωµένη ἀνθρώπινη
φύση τοῦ Χριστοῦ µας, γιὰ νὰ ταφοῦµε (νὰ
πεθάνουµε) µαζί Του καὶ νὰ ἀναστηθοῦµε

Κοντάκιον Χριστουγέννων
Η Παρθένος σήµερον, τον υπερούσιον τίκτει και η γη το σπήλαιον τω
απροσίτω προσάγει άγγελοι µετά
ποιµένων δοξολογούσι δι’ ηµάς γαρ
εγεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων
Θεός.
Απολυτίκιο Χριστουγέννων
Η Γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ηµών, ανέτειλε τω κόσµω το φως το της γνώσεως· εν
αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό
αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν, τον
Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ
ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα Σοι.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ελλήνων
Εκπαιδευτικών Οντάριο σας
στέλνει

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
Η οικογένεια του Θεόδωρου και Γιώργου
Λαγανά, εύχονται σε όλη την Ομογένεια και την
Εκλεκτή πελατεία τους Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!

Μεγάλη ποικιλία φρέσκων Κρεατικών και Τροφίμων
για τα Χριστούγεννα!
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211

Ολόθερμες ευχές για
Ευλογημένα και Ειρηνικά
Χριστούγεννα γεμάτα Υγεία και
Αγάπη.
Η Νέα Χρονιά 2022 να φέρει
σε σας, στις οικογένειές σας και
σε όλο το κόσμο Υγεία, Δύναμη,
Αισιοδοξία και Ελπίδα για ένα
καλύτερο ασφαλές αύριο.

C U LT U R E
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Venizelos – Review of Biography of a Great Greek
“What Venizelos has just
done is great, a miracle.
This traitor has doubled the
size of Greece, giving her
Epirus, Macedonia, Crete,
James
the islands. His name will be
Karas
immortal. Without a doubt he
is the greatest statesman in
the world today.”
This is what Nikos Kazantzakis wrote to his
sister Eleni in 1912 after the first Balkan War.
It is an astounding combination of damnation
and praise. The greatest statesman in the
world is a miracle worker and a traitor.
Michael Llewellyn-Smith has written the
first of a two-volume biography, Venizelos:
The Making of a Greek Statesman, 18641914, that is thoroughly researched and
well-written where he tries to capture the
many facets of the brilliant politician, warts
and all. Kazantzakis called Venizelos a
megalomaniac in 1901 when the politician
fought with Prince George, the son of King
George I of Greece, over the question of the
union of Crete with Greece. The prince was
the High Commissioner of Crete, appointed
by the Great Powers. Venizelos was the
Counsellor for Justice. The Prince had a
serious propensity towards authoritarianism
and nepotism and was clearly ill-suited for
the job. Venizelos would have none of it.
Eleftherios Venizelos was born in 1864
in Mournies, Crete which was still a part
of the Ottoman Empire. His father was a
revolutionary who was twice deported to
the island of Syros and Eleftherios spent
part of his youth on that island. He became
a lawyer, a journalist and a politician and
he was distinguished for the clarity and
eloquence of his oratorios, the brilliance of
his mind and his frequently astute political
tactics.
He practiced law, published newspapers
and pursued the idea of enosis, union of
Crete with Greece, a position that was
contrary to the wishes of the Ottomans
and unpalatable to the Great Powers. The
latter’s naval presence around Crete was
pre-eminent and their ambition was to
maintain the peace.
He was elected to Crete’s National Assembly
in 1889 and the tumultuous relations between
Cretans and the Ottoman Empire continued.
By the end of the decade and after uprisings

and massacres, the Great
Powers stepped in and found
a “solution” to the Cretan
Question by declaring the
island an autonomous state
under Ottoman suzerainty.
Elected Cretans could run
the internal affairs of the
island while the Ottomans
still held ultimate control.
Venizelos opposed the inept
Prince on the question of
enosis and in 1901 was fired
as Counsellor for Justice.
Llewellyn-Smith,
always
analytical and judicious, states that The
High Commissioner was constitutionally
right in his position and that Venizelos
chose the wrong ground on which to take a
stand. Venizelos’s motivation, according to
the biographer, on the political side was to
break the deadlock over Cretan union with
Greece. On the personal side, Venizelos
found it unacceptable to be subject to the
Prince’s virtually absolute power.
The all-out political war between the Prince
and Venizelos mentioned above extended
to former wanting the latter’s “moral
destruction” Venizelos using his newspaper
in reply. However, one may take the fight,
Lewellyn-Smith tells us it was a foretaste of
what was to come in 1915 when Venizelos
disagreed with Prince George’s older
brother who was King of Greece at the time.
The result was the great National Schism
but that will be examined in the second
volume of the biography.
In the meantime, Venizelos was in the
political wilderness, the struggle continued
and even church leaders joined the fray.
Archbishop Xiroudakis pronounced that a
vote for Venizelos was a sin as black as a
priest’s vestments. Venizelos struck back in
his newspaper alleging that the archbishop
and through him “those who are waging an
unholy war were aiming to divide the people
so as to have a pretext to deprive them of
their freedoms.” He meant the Prince, of
course. The archbishop sued for libel and
won. Venizelos’s paper was closed and
he was sentenced to two weeks in jail. He
served his sentence.
The incident proved his fearlessness, his
audacity and his relentless struggle for

what he believed. Soon
after that he was involved
in a much more serious
event, The Therisso
Uprising was a revolt led
by Venizelos that became
tantamount to a civil war.
It began in March 1905
and lasted until November
but
its
aftereffects
continued into 1906. Was
it a legitimate uprising or
a rebel insurgency? asks
Llewellyn-Smith.
The insurgents worked
hard to give legitimacy to the uprising. They
elected a provisional government, appealed
to the people of Crete and appealed to the
Church leaders. Venizelos wrote to the
Great Powers explaining the reasons for the
upspring. The aim was the union of Crete
and Greece but the uprising had a long and
tortuous road. The Prince, his father, the
King of Greece, the Greek government and
the Great Powers were against it. But in the
end the Powers, except for Russia, were
not prepared to supress the revolt by force
and a settlement was negotiated. There
were changes in the power structure and
most importantly perhaps, Prince George
resigned and left the island for good in
September 1906. Venizelos had won.
Venizelos by that time had become famous
and in 1909 became Prime Minister of Crete.
By the end of the year, he left Cretan politics
behind him and went to Athens. A revolt of a
different kind was brewing which resulted in
a bloodless a coup d’état in August 1909 by
the the Military League, a group of disaffected
army officers based in Goudi, a suburb of
Athens. The League invited Venizelos and
he took over the negotiations between the
officers and King George I. The League
was dissolved following concessions to the
officers’ demands. Venizelos was elected to
the Greek parliament and in October 1910
became Prime Minister. It was a meteoric
rise reflecting his extraordinary intelligence
and political skill.
The problems he faced were mammoth and
he brought reforms across the board trying
to achieve fundamental changes in Greek
society. Land reform, education, national
defence, the constitution and corruption

are a few of the issues that he faced. For
every fervent supporter that he had on
these issues there was always a dedicated
opponent. It took all of his immense skills to
achieve a great deal but not all.
Venizelos was Prime Minister during the
Balkan Wars (1912-1913) which resulted in
the expulsion of the Ottomans from from
the Balkans. He used his diplomatic skills to
outmanoeuvre the Serbs and the Bulgarians
and double Greece’s territory and population.
No one could take that away from him.
Mark Mazower, an expert on Greek history,
considers Venizelos the most prominent
Greek statesman of the twentieth century.
Llewellyn-Smith gives a well-rounded
portrait of the man who spoke several
languages, loved to read, was a great orator
and was considered a Messiah by many. He
was a unique politician in Greece.
Michael Llewellyn-Smith examines the
historical milieu in which Venizelos lived and
work and examines the political issues that
he faced. He does so with thoroughness and
admirable fairness. A large number if people
are involved and the author takes pains to
make us understand and remember who
they were by providing Short Biographies of
the more important ones.
Llewellyn-Smith is a historian and retired
British diplomat with intimate knowledge
of Greek and Greece. His doctoral thesis
at Oxford was on the Greek occupation of
Smyrna and the Asia Minor Catastrophe
of 1919-1922. He turned his thesis into
a history of the Catastrophe titled Ionian
Vision: Greece in Asia Minor 1919-1922. He
travelled on a donkey across Crete in the
1960s and wrote The Great Island about
its history and culture and has written two
books about the Olympic Games. He was
the British Ambassador in Greece from 1996
to 1999.
VENIZELOS: The Making of a Greek
Statesman, 1864 – 1914 is a major
biography of one of the greatest
statesmen of modern Greece. Maybe
Kazantzakis was perfectly right in his
positive assessment of Venizelos.
VENIZELOS: The Making of a Greek
Statesman, 1864 - 1914
by Michael Llewellyn-Smith
Oxford University Press, 2021
516 pp. ISBN 9780197586495
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24 Παρασκευή

Παραμονή της
του Χριστού
Γεννήσεως
Αγ. Ευγενίας

25 Σάββατο

26 Κυριακή

27 Δευτέρα

28 Τρίτη

Η Κατά Σάρκα
Γέννησις του
κυρίου και Θεού
και Σωτήρος
ημών Ιησού
Χριστού

Κυριακή μετά τήν
Χριστού Γέννησιν
Η Σύναξις της
Υπεραγίας
Θεοτόκου

Αγ. Στεφάνου
Πρωτομάρτυρος/
Θεοδώρου του
Γραπτού

Αγ. Σίμωνος
Μυροβλύτου /
Δόμνας, Γλυκερίου,
Γοργονίου των
Μαρτύρων

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΤΕΘΝΗΚΑΣΙΝ ΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Ματθαίον, κεφ. 2:13-23)
ΠΟΣΟ χρόνο έμεινε ο Ιωσήφ με την Αγία
οικογένεια στην Αίγυπτο δεν είναι ακριβώς
γνωστό. Μερικοί φρονούν ότι έμεινε λίγους
μήνες εκεί. Άλλοι ανεβάζουν το χρονικό διάστημα σε πέντε χρόνια. Το πιο πιθανό είναι
ότι έμεινε εκεί το πολύ δύο χρόνια. Πάντως
μένων εκεί περίμενε ειδοποίηση από τον
Θεό, πότε να επιστρέψει στην χώρα του Ισραήλ. Αλλά δεν τολμούσε ν’ αποφασίσει μόνος του την επιστροφή του, διότι δεν ήθελε
να παρακούσει την εντολή του Θεού «ίσθι
εκεί έως αν είπω σοι». Και αφού πέρασε ο
προκαθορισμένος στη βουλή του Θεού χρόνος, «ιδού (πάλι) άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ
φαίνεται τω Ιωσήφ εν Αιγύπτω λέγων, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ, τεθνήκασι
γαρ οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου».
Ο θάνατος του Ηρώδου υπήρξε φρικτός και
απαίσιος. Ο Θεός είναι Αγαθός, αλλά είναι και
τιμωρός (Α΄Θεσ. 4:6). Δεν τιμωρεί πάντοτε ο
Θεός στην παρούσα ζωή τους αμετανοήτους

μεγάλους εγκληματίες και αμαρτωλούς. Τον
βασανιστικόν θάνατον του Ηρώδου τον περιγράφει ένας Εβραίος ιστορικός της εποχής
εκείνης, ο Ιώσηπος. Γράφει μεταξύ των άλλων, ότι πολύ χρόνο εβασανίζετο. Αισθανόταν εσωτερική φλόγωση, διότι τα σπλάγχνα
του και το εσωτερικό του σύστημα είχαν γεμίσει εσωτερικές πληγές. Αλλά και το σώμα του
εξωτερικά ήταν πάλι γεμάτο από πυορροούσες πληγές. Σκουλήκια κατέτρωγαν τις πληγωμένες σάκρες του. Μια φοβερή δυσωδία
έβγαινε από το σώμα του, φλογιζόταν από
άσβεστη δίψα και μάταια έπινε νερό, για να
την δροσίσει κάπως. Οι γιατροί τους οποίους
συνεχώς καλούσε δεν είχαν την δύναμη για
να τον θεραπεύσουν, αλλ’ ούτε και να ελαττώσουν καν τους αβάστακτους πόνους του.
Του είχαν συστήσει, μεταξύ των άλλων, να
κάνει θερμά λουτρά που υπήρχαν κοντά στον
Ιορδάνη, να πλεύσει καθισμένος σε μια επιμήκη σκάφη, που θα είχε λάδι, στα νερά της
Νεκράς θάλασσας, και άλλα... γιατροσόφια
του είχαν συστήσει. Όλα όμως απεδείχθησαν

ανώφελα. Οι πόνοι του μεγάλωναν, ώστε ν’ αφήνει
σπαρακτικές κραυγές. Ζητούσε τον θάνατο, αλλά
και τον φοβόταν, διότι τον
έβλεπε σαν αρχή αιωνίων
βασάνων.
Έβλεπε ο Ηρώδης να τον
πλησιάζει η ώρα του θανάτου και προέβλεπε ότι
οι προύχοντες και ο λαός
θα το θεωρούσαν σαν ένα
πολύ ευχάριστο γεγονός
και, αντί να λυπηθούν, θα
πανηγύριζαν, διότι θα γλίτωναν από την εγκληματική τυραννία του. Ήθελε
όμως να χυθούν οπωσδήποτε δάκρυα κατά την
ημέρα του θανάτου του. Γι’ αυτό και επενόησεν ένα διαβολικό σχέδιο. Έδωσε διαταγή
και συνέλαβαν παιδιά πολλών προυχόντων.
Τα έκλεισαν στον ιππόδρομον και διέταξε
να σφαγούν όλα την ώρα που θα πέθαινε.
Έτσι θα χυνόντουσαν δάκρυα και θ’ ακουγόντουσαν θρήνοι στην ημέρα του θανάτου
του. Άλλο ότι η διαταγή του δεν εκτελέστηκε.
Φοβερά εγκλήματα διαπράξας σε όλη του
τη ζωή και εγκλήματα σκεπτόμενος μέχρι
τέλος που παρέδωσε την αμαρτωλή ψυχή
του στον Άδη. Ο ίδιος ο Εβραίος ιστορικός
κατάπληκτος εμπρός στους αφόρητους και
επί μακρόν διάστημα πόνους του Ηρώδου
βεβαιώνει, ότι αυτό ήταν τιμωρία από μέρους
του Θεού για τα πολλά του εγκλήματα.
Τώρα εάν ερευνήσουμε τη ζωή εκείνων, που
είχαν καταδιώξει την Εκκλησία του Χριστού
θα δούμε ότι πολλοί από αυτούς πέρασαν τη
ζωή τους ανάμεσα και σε θλίψεις και ψυχικές
οδύνες, είχαν δε ένα θάνατο βασανιστικό. Οι
πρωταίτιοι της σταύρωσης του Χριστού και
ο Ιουδαϊκός κόσμος, που βράχνιασε κραυγάζων προς τον Πιλάτον, «άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν», είχαν ένα οικτρότατο τέλος.
Ο Νέρων και άλλοι διώκτες των Χριστιανών
καταφρονήθηκαν από τους αυλικούς των και
τον λαόν και πέθαναν με βίαιο θάνατο.
Εν τω μεταξύ η Εκκλησία του Χριστού νίκησε και θριάμβευσε. Αποδείχτηκε η απόλυτη
αλήθεια των λόγων του ιδρυτού της: «Πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ.

29 Τετάρτη

Των υπό
του Ηρώδου
αναιρεθέντων
Νηπίων

30 Πέμπτη

Αγ. Ανυσίας εν
Θεσσαλονίκη /
Γεδεών/ Μακαρίου
Μόσχας

16:18). Η Εκκλησία του
Χριστού δεν εχρησιμοποίησε ποτέ όπλα.
Μοιάζει με πόλη άοπλο,
χωρίς τείχη και μέσα
άμυνας. Η δύναμή της
είναι καθαρώς πνευματική. Αυτή τη δύναμή της
δεν την έχουν καταλάβει
οι μέχρι σήμερα εσωτερικοί και εξωτερικοί
διώκτες της. Θεωρούν
την Εκκλησία αδύνατη
και έχουν την γνώμη ότι
εύκολα θα την εξοντώσουν. Καταστρώνουν,
λοιπόν, διάφορα σχέδια,
οργανώνονται και οργανώνουν εναντίον της
επιθέσεις και χρησιμοποιούν όλα τα φοβερά
μέσα που διαθέτουν. Οργανώνουν σκληρούς
διωγμούς και δεν υπάρχει εποχή ή ανθρώπινη γενιά Χριστιανών που να μη δοκιμάστηκε
από διαφόρους διωγμούς. Έτσι και στη δική
μας εποχή, οι Χριστιανοί έχουν σκληρούς
και ποικίλους διωγμούς. Εσωτερικά με την
παναίρεση του οικουμενισμού και εξωτερικά
από τους απίστους οι οποίοι νομίζουν ότι θα
σβήσουν το όνομα του Χριστού από τη μνήμη και την καρδιά των πιστών.
Όσο και να θέλουν οι διώκτες της Εκκλησίας του Χριστού να την εξαφανίσουν μέσα
στο «μωσαϊκό» του οικουμενισμού ή να την
πνίξουν μέσα στο αίμα, ποτέ δεν θα μπορέσουν διότι τα πιστά της τέκνα επληθύνθησαν
και η συνειδητή θρησκευτική ζωή του λαού
γιγαντώθηκε. Οι διώκτες, ο ένας κατόπιν του
άλλου φεύγουν από τούτη τη ζωή με τον ένα
ή άλλο τρόπο. Η Εκκλησία όμως του Χριστού
με την αγνή διδασκαλία της θα θριαμβεύει
πάντοτε. Και πάντοτε θ’ ακούγεται η φράση
του Ευαγγελιστού «τεθνήκασιν οι ζητούντες
την ψυχή του παιδίου».
Από αυτούς ακόμη τους αποστολικούς χρόνους είχε αρχίσει να διαγράφεται και να γίνεται αισθητός και εις αυτούς ακόμη τους
διώκτες ο θρίαμβος της εκκλησίας εναντίον
των. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βροντοφωνεί
μίαν αιωνίου κύρους αλήθεια «αυτή εστίν η
νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών»
(Α΄Ιωαν. 5:4).
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Ο Κώστας Μαργαρώνης, η οικογένεια του και το
προσωπικό των καταστημάτων του, “Kostas Meat
Market & Deli” και “Kostas Bakery”, εύχονται στους
πελάτες τους και σε όλη την ομογένεια Χαρούμενα
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!

259 Ellesmere Rd. Toronto
ON, M1R4E4
Email: kostasmeatmarket@
hotmail.com
Bakery: 647 748 - 9229

www.kostasgreekbakery.com

Meat Market: 416 - 444 - 3036

www.kostasmeatmarket.com
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Κορυφαία Ποιότητα Αριστα
αποτελέσματα Από το 1975
SPECIALIZING IN UNI-BODY FRAMES

Οι ιδιοκτήτες, Αθανάσιος Παναγόπουλος
και Νέαρχος Χατζηνικολάου το
προσωπικό και οι συνεργάτες τους
εύχονται σε όλη την Ομογένεια και
την Εκλεκτή Πελατεία τους Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Νέος Χρόνος 2022!

123 Laird Dr, East York Tel: (416) 421-7121 Email: laird@lairdautobody.com
Η οικογένεια Βασιλείου και Κόμησσας Πολυδούλη ολόψυχα εύχεται εις την Ελληνική ομογένεια
Ευφρόσυνα Χριστούγεννα και Ευλογημένο το Νέο Έτος 2022,
Απαλλαγμένο από τον κορονοϊό, και καρποφόρον πνευματικώς
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WWW.SELECTBAKERY.CA

Call: 416-421-2400
Σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος ο
Νέος Χρόνος 2022!

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

MONDAY – SUNDAY
9 AM – 6 PM

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
Ευχόμαστε σε όλη
την Ομογένεια και τον
Ελληνισμό
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
2022!

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286

