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Το νέο έτος  να φέρει  ΥΓΕΙΑ 
και κάθε καλό στην ανθρωπότητα

Καλά Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικο δώρο ήρθε για τους Καναδούς 
νωρίς το πρωί της Τετάρτης καθώς το Υπουργείο Υγείας 
του Καναδά ενέκρινε το νέο εμβόλιο COVID-19 από 
την αμερικανική εταιρεία Moderna ασφαλές για χρήση, 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ένα δεύτερο εμβόλιο που 
θα αρχίσει να φθάνει στη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau σε συνέντευξη 
τύπου ανακοίνωσε επίσης ότι ο Καναδάς θα λάβει 
περισσότερες δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNtech τον 
επόμενο μήνα, δηλαδή πιο νωρίς από ό, τι αναμενόταν 
μετά την έγκρισή του στις 9 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των πρώτων δόσεων που ήδη υπάρχουν στη 
χώρα και των αποστολών που έχουν προγραμματιστεί, 
ο Καναδάς θα πρέπει να έχει παραδώσει τουλάχιστον 
1,2 εκατομμύρια δόσεις από την Pfizer και τη Moderna 
έως τις 31 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Trudeau έξω από την 
πρωθυπουργική κατοικία στην Ottawa.

Ωστόσο,η ανοδική τάση των κρουσμάτων COVID-19 
συνεχίστηκε σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το Κεμπέκ 
να αναφέρει νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων και ενώ 
το Οντάριο ετοιμάζεται για νέο lockdown την ημέρα του 
Boxing Day.

Ο Trudeau ανακοίνωσε επίσης, ότι ο Καναδάς 
παρέτεινε την απαγόρευση πτήσεων από τη Βρετανία 
για άλλες δύο εβδομάδες έως τις 6 Ιανουαρίου, καθώς 

το Ηνωμένο Βασίλειο μάχεται ένα νέο στέλεχος του 
COVID-19 που οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι πιο 
μεταδοτικό από άλλες μορφές μετἀλλαξης.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να βοηθήσει τον 
Ερυθρό Σταυρό του Καναδά με 70 εκατομμύρια δολάρια 
καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη ζήτηση για βοήθεια 
από οίκους μακροχρόνιας περίθαλψης στο Οντάριο και 
το Κεμπέκ που έχουν πληγεί από την πανδημία.

«Ο Ερυθρός Σταυρός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά 
τον τελευταίο χρόνο για να κρατήσει τους ανθρώπους 
ασφαλείς», δήλωσε ο Trudeau. «Καθώς αντιμετωπίζουμε 
αυτό το δεύτερο κύμα, χρειαζόμαστε την εμπειρία του 
περισσότερο από ποτέ».

Λίγες ώρες πριν ο πρωθυπουργός μιλήσει στους 
Καναδούς, η Health Canada ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το 
εμβόλιο Moderna μετά από αυστηρές δοκιμές, με έως 
και 168.000 δόσεις να έχουν παραδοθεί έως τα τέλη 
Δεκεμβρίου.

«Αφού αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα, καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις  ότι τα 
οφέλη αυτού του εμβολίου υπερτερούν των πιθανών 
κινδύνων», δήλωσε η επικεφαλής ιατρός της Health 
Canada, Dr. Supriya Sharma, σε συνέντευξη Τύπου 
στην Οτάβα.

Ο Καναδάς αναμένεται να αρχίσει 
να παραλαμβάνει τις αποστολές του 
πρόσφατα εγκεκριμένου εμβολίου 

Moderna εντός των επόμενων 48 ωρών

Το Υπουργείο Υγείας του Καναδά ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna
ΣΕΛΙΔΑ  8
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«Χριστός γεννάται δοξάσατε 
Χριστός εξ ουρανών… 

κοινωνήσατε»; 
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ναι. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Τον 
ζέσταναν τα χνώτα των αλόγων ζώων. 
Δεν Τον δέχτηκαν οι άνθρωποι. Δεν 
του έδωκαν κατάλυμα στο πανδοχείο 
να γεννηθεί. Τον περιέβαλαν με 
περισσότερη αγάπη τα άδολα ζώα.

Άγγελοι Τον δοξολόγησαν. 
Ποιμένες Τον προσκύνησαν. Αστέρας 
έλαμψε. Οδήγησε τους μάγους. 
Μάγοι Τον προσκύνησαν. Δώρα Του 
πρόσφεραν. Εσύ τι κάνεις; Ακόμα 
εκεί είσαι;

Το τρένο φεύγει. Έχεις το 
εισιτήριο στο χέρι; Περιμένεις 
στη στάση; Μήπως σου φύγει το 
τρένο; Ετοιμάστηκες; Νήστεψες; 
Μετανόησες; Εξομολογήθηκες; 
Συγχώρεσες την πεθερά σου; Τον 
εχθρό σου; Γέμισες το είναι σου 
με αγάπη; Έγινες παιδί στη ψυχή; 
Έστρωσες στον Χριστούλη να 
ζεσταθεί;

Μα τι έγινε; Έγινες λαγός; Σε ξεπέρασε η χελώνα; Θυμάσαι τι ωραία τα 
είπε ο Αίσωπος; Μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά;  Δεν θα διαλέξεις την 
αγαθή μερίδα;

Μα ξέρεις. Η αγαθή μερίδα είναι η Θεία Κοινωνία. Έχεις μείνει ακόμη στη 
λαβίδα; Στον τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας; Κρίμα. Σε περιμένει ο 
Χριστός. Δεν Τον ενδιαφέρει η λαβίδα. Δεν Τον ενδιαφέρει ο τρόπος με τον 
οποίο θα κατοικήσει μέσα σου. Ένα τον ενδιαφέρει. Να ζει και να περιπατεί 
μέσα σου. Να σου δίνει ζωή. Αιώνια ζωή. Παράδεισο.

Άφησε τα λόγια. Μη γίνεσαι ταλιμπάν της Ορθοδοξίας. Ο Χριστός είναι 
αγάπη. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αλάθητος; Γιατί θέλεις να επιβάλεις τη γνώμη 
σου; Αυτό δεν θέλησε και ο Eωσφόρος; Που κατέληξε; Το ξέρεις εσύ 
καλύτερα από μένα. Από φωτεινό πνεύμα έγινε δαίμονας. Δεν κάνει άλλη 
δουλειά παρά να αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Να πολεμά τους 
ανθρώπους Πρόσεχε μην του μοιάσεις. Μου φαίνεται αυτόν τον κατήφορο 
έχεις πάρει.

Χριστούγεννα. Έλα παιδί μου. Σε καλεί ο Χριστός. Σου φωνάζει ο Πατέρας 
σου. Έλα να κοινωνήσεις. Δεν σου το είπα; Μόνο με τη Θεία Κοινωνία θα 
ζεις στον παράδεισο από τώρα. Θέλεις να το χάσεις αυτό; «Ποιος στραβός 
δεν θέλει τα μάτια του»;

Χριστούγεννα και δεν είσαι στην εκκλησιά. Κακό. Αλλά όχι θανάσιμο. 
Αφού κοινωνείς, ο Χριστός είναι μέσα σου. Είσαι στον παράδεισο. Αυτό 
είναι το παν.

Παιδί μου, έλα να κοινωνήσεις. Αυτό μόνο χρειάζεσαι. Αυτό θα σε σώσει. 
Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, με τον 
Χριστό στην ψυχή μας.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο κορωνοϊός δεν μπορεί να σταματήσει τον Χριστό να κατοικεί και να εμπεριπατεί εν 
ημίν. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γι’ αυτό έρχεται να γεννηθεί. Αυτό είναι και το δικό μας 
πραγματικό συμφέρον.

Για να κατοικεί ο Χριστός μέσα μας εξαρτάται από εμάς. Από καμμία εξωτερική δύναμη. 
Όταν η πίστη μας είναι θερμή. Όταν η ψυχή μας τελεί εν μετανοία. Όταν η καρδιά μας είναι 
αγαπώσα προς όλους, ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι καταστάσεις, 
όλοι μας πρέπει να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων. Η Θεία Κοινωνία είναι ο 
Χριστός.

Ολόψυχα εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα, που εξωτερικά είναι τόσο δύσκολα, εσωτερικά 
να είναι τα καλύτερα για όλους μας. 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.

The coronavirus cannot stop Christ from living within us and walking among us. This is His 
will. This is why He enters the world through His Nativity, which embodies our own real inter-
est and benefit.

For Christ to live within us depends on us, not from some external force. When our faith is 
strong. When our souls dwell in repentance. When our hearts are open and loving to all, Christ 
lives within us. As difficult as the current situation may be, we all need to receive Holy Commu-
nion and partake of the Lord’s Pure and Heavenly Mysteries. Holy Communion is really Christ 
Himself.

Despite the many external challenges we face, I wholeheartedly pray that this year’s Feast of 
the Nativity provide all of us with the greatest and most meaningful inward experience possible.  

Merry Christmas and Happy New Year.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

Mr.Eleftherios Sklavos
Evdomada-Greek Weekly News
Toronto, Ontario

Αγαπητέ κ. Σκλάβε, 

Ο επιχειρηματίας κ. Μπόνος 
και η σύζυγός του

εύχονται στην Ελληνική 
παροικία

Καλά 
Χριστούγεννα 

Υγεία και Ευημερία 
στο νέο έτος
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Ο κ. Κώστας 
Παπαγιάννης
η σύζυγός του 

η κόρη του 
και τα εγγόνια του 

εύχονται 
σε όλο 

τον Ελληνισμό 
Καλά  Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένη 
Νέα Χρονιά

Ο Άγιος Βασίλης, ο αγαπημένος Άγιος 
μικρών και μεγάλων, εύκολα κατατάσσεται 
στη λίστα των Αγίων διφορούμενης 
προέλευσης.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ταγαράς

Το διαχρονικό ερώτημα για την ύπαρξή 
του δεν αφορά μόνο την προσφορά 
των δώρων αλλά και τη σχέση του 
κοκκινοφορεμένου με την άσπρη γενειάδα 
παππού, με την ελληνική χριστιανική 
παράδοση. Το Ethe Magazine του 

EleftherosTypos.gr αναλύουν λοιπόν ποια 
είναι η ιστορία του ή για να είμαστε ακριβείς 
η ιστορία τους.

Σήμερα θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ταξίδι 
σε χώρες και πολιτισμούς, για να δούμε 
πώς «γεννήθηκε» ο Αϊ-Βασίλης. Ένας νέος 
άγιος που ενσωματώνει ιστορίες και μύθους 
διάφορων λαών, είναι ο Αϊ-Νικόλας που 
«ταξίδεψε» στον κόσμο και ταυτίστηκε με 
τον Οντιν των Γερμανών, τον Sinter Klaas 
των Ολλανδών, τον Nisse των Σουηδών, 
τον «πατέρα των Χριστουγέννων» των 
Άγγλων, τον «καλό γερο-πατέρα» των 
Κινέζων, τον Pere Noel των Γάλλων, ενώ 

κατά την επιστροφή του στον τόπο του 
ταυτίστηκε με τον Μέγα Βασίλειο.

Ο εκ Λυκίας ορμώμενος Άγιος
Ο ορθόδοξος Άγιος ούτε με δώρα 

έχει σχέση, ούτε με χιόνια και έλκηθρα. 
Αντίθετα, αυτά που κρατάει στα χέρια 
του είναι «χαρτί και καλαμάρι» και βέβαια 
καθόλου χρήματα. Πατρίδα του θεωρείται 
η βιβλική Καισάρεια της Καππαδοκίας, το 
σημερινό Kayseri της Τουρκίας. Ο θρύλος 
όμως γεννήθηκε αλλού, κοντά στο Ντεμρέ 
της σημερινής Νότιας Τουρκίας. Η ιστορία 
ξεκινάει τον 4ο αιώνα, όταν η περιοχή 
ήταν γνωστή ως Μύρα της Λυκίας. Αρχαία 
ερείπια μαρτυρούν τη σημασία της πόλης: 
ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο και λαξευτοί τάφοι 
στο βουνό, τόποι ταφής των πλούσιων 
κατοίκων.

Εκεί λοιπόν έζησε ο Νικόλαος, 
Επίσκοπος Μύρων, γνωστός και αγαπητός 
για τις καλές του πράξεις. Ο θρύλος λέει 
ότι ο Νικόλαος βοήθησε τρία παιδιά όταν 
πήγε ένας χασάπης να τα σκοτώσει για 
να τα πουλήσει για κρέας. Οι προσευχές 
του Αγ. Νικολάου ανέστησαν τα παιδιά, 
με αποτέλεσμα να θεωρηθεί αργότερα ο 
προστάτης των παιδιών.

Έγινε άγιος αμέσως μετά τον θάνατό 
του και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
δεσπόζει σήμερα στο κέντρο του Ντεμρέ. 
Πιστοί έρχονται από όλον τον κόσμο για 
να προσκυνήσουν στον εορτασμό της 
μνήμης του το Δεκέμβριο. Ιστορίες για την 
καλοσύνη του Νικολάου εξαπλώθηκαν 
μετά τον θάνατό του. Τόσο αγαπητός ήταν 
που τα οστά του εκλάπησαν από τα Μύρα 
το 1087 και μεταφέρθηκαν στην Ιταλία για 
να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων 
εισβολέων.

Στην ορθόδοξη παράδοση έγινε ο 
προστάτης άγιος των παιδιών και των 
ναυτικών. Ο Νικόλαος είχε την συνήθεια 
να προσφέρει μυστικά δώρα στους 
ανθρώπους, ενώ μερικές φορές έβαζε 
νομίσματα στα παπούτσια των ανθρώπων. 
Σε μία από τις πιο διάσημες ιστορίες που 
αναφέρονται σε αυτόν, ο Νικόλαος έμαθε 
για έναν φτωχό άνθρωπο, ο οποίος 
είχε τρεις κόρες αλλά δεν μπορούσε να 
πληρώσει για την προίκα τους. Με τον 
κίνδυνο να καταφύγουν στην πορνεία, ο 
Νικόλαος αποφάσισε να καλύψει ο ίδιος 
το απαραίτητο χρηματικό ποσό, πετώντας 
τρία πορτοφόλια γεμάτα χρυσά νομίσματα, 
ένα για την καθεμία από το παράθυρο του 
σπιτιού τους. Αυτή η μυστική προσφορά 
δώρων στα σπίτια των άλλων ανθρώπων 
μέσα στο σκοτάδι διαμόρφωσε την 
παράδοση του Άγιου Βασίλη. Αλλά 
χρειάστηκαν αιώνες για να μεταμορφωθεί 

η εικόνα του καλού επισκόπου στον Αϊ-
Βασίλη με τα κόκκινα.

Το «ταξίδι» του Αγίου Νικολάου
Η ιστορία του Αγίου Νικολάου ταξίδεψε 

και ρίζωσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Ο Άγιος Νικόλαος έγινε προστάτης της 
Μόσχας και της Γεωργίας στη Ρωσία και του 
Ναυτικού στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, 
όπου, παρά την απαγόρευση αναγνώρισης 
αγίων που επέβαλλε ο προτεσταντισμός, 
επέζησε με το όνομα Σίντερ Κλάας, ο 
οποίος την ημέρα της εορτής του, στις 
6 Δεκεμβρίου, παριστάνεται με ιερατική 
στολή και επισκοπική ράβδο να μοιράζει 
δώρα στα παιδιά.

Αυτή είναι μάλλον η πιο καθαρή μορφή 
του Αγίου Νικολάου που απέμεινε σήμερα, 
αν και στην Ολλανδία παρουσιάζεται να 
έχει ως βοηθό του και ένα αγόρι από την 
Αιθιοπία, τον Μαύρο Πιτ, που η παράδοση 
θέλει να τον είχε απελευθερώσει ο Σίντερ 
Κλάας στα Μύρα και ο οποίος από 
ευγνωμοσύνη έμεινε για πάντα μαζί του 
ως βοηθός. Ευρωπαίοι άποικοι, κυρίως 
Ολλανδοί, μετέφεραν μαζί τους τον μύθο 
στον Νέο Κόσμο.

Η συνέχεια γράφτηκε στη Νέα Υόρκη στις 
αρχές του 19ου αιώνα, όταν οι Αμερικανοί 
άρχισαν να ψάχνουν τρόπους για να 

Πώς ο Άγιος Νικόλαος έγινε Santa Claus

a
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Ο επιχειρηματίας 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΑΣ
και η σύζυγός του

 ΞΕΝΟΥΛΑ

Εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό

Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο 

τον Καινούργιο Χρόνο

Ο επιχειρηματίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
και τα ανήψια του

Εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό
Καλά Χριστούγεννα

Αίσιο και Ευτυχές το Νέο Έτος

Η οικογένεια 
Θεόδωρου 

και Ειρήνης Κερογλίδη
με τον πνευματικό πατέρα του 

Θεόδωρου-Δημήτρη,
Δημήτρη Αζεμόπουλο

εύχονται στην 
ελληνική παροικία

Καλά Χριστούγεννα
Υγεία, Αγάπη, Σύνεση 

και Ειρήνη
στο νέο έτος 

δημιουργήσουν νοσταλγικές παραδόσεις 
και στράφηκαν προς τον Άγιο Νικόλαο, ο 
οποίος γιορτάζεται λίγες ημέρες πριν από 
τα Χριστούγεννα.

Το όνομα Saint Nikolaus ταξίδεψε και 
ρίζωσε στην Ευρώπη όπου οι χριστιανοί 
παρέλαβαν τις ελληνικές δοξασίες για 
τον Άγιο Νικόλαο. Στα ρωσικά δημοτικά 
τραγούδια αναφέρεται ότι βοηθά όσους 
στη θάλασσα κινδυνεύουν. Σε βουλγαρικό 
τραγούδι, που αφηγείται τον επιμερισμό 
αρμοδιοτήτων που έκανε ο θεός στους 
αγίους του, λέει για τον άγιο: «Kαι τι πήρε 
ο Άγιος Νικόλας;/ Πήρε της θάλασσας τα 
καράβια/ κι όποιος με καράβι ταξιδεύει/ 
πρώτ’ απ’ όλ’ ας κάνει το σταυρό του, και 
ας παρακαλεί τον Αϊ-Νικόλα».

Στο γερμανικό λαό ο Άγιος Νικόλαος 
συνταυτίστηκε με την προχριστιανική 
θεότητα Όντιν που επισκεπτόταν τα παιδιά 
με το οκτάποδο άλογό του που πεινούσε 
και γι’ αυτό έπρεπε εκείνα να έχουν κοντά 
στην καπνοδόχο ή στο τζάκι τις μπότες τους 
γεμάτες άχυρο. Με τον εκχριστιανισμό των 
Γερμανών φεύγει ο μύθος του Όντιν και 
έρχεται ο Άγιος Νικόλαος που παριστάνεται 
να ιππεύει άσπρο άλογο και θεωρείται 
προστάτης των ναυτών. Μένουν όμως 
οι μπότες, οι κρεμασμένες κάλτσες στο 
τζάκι, το στολισμένο έλατο, όλα τους έθιμα 
ειδωλολατρικά.

Ο ορθόδοξος Μέγας Βασίλειος

Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ο 
Αϊ Βασίλης είναι ο Μέγας Βασίλειος, ένας 
εκ των τριών Ιεραρχών, ο οποίος έζησε 
στην Καισαρεία της Καππαδοκίας και 
αφιέρωσε τη ζωή του και την περιουσία του 
στους φτωχούς ανθρώπους. Μεριμνούσε 
πάντα για όσους είχαν ανάγκη, χτίζοντας 
νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία 
και η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία 
την 1η Ιανουαρίου, που εορτάζεται η 
Κοίμηση του Αγίου Βασιλείου. Έφευγε από 
τα βάθη της Ασίας και ταξίδευε στα πέρατα 
του κόσμου, δεν είχε σάκο με δώρα, ούτε 
έλκηθρο, αλλά «χαρτί και καλαμάρι».

Ο Άγιος Βασίλειος στην βυζαντινή 
εικονογραφία δεν θυμίζει και πολύ την 
στρουμπουλή φιγούρα με τα λευκά 
γένια που έχει καθιερωθεί, αντιθέτως 
απεικονίζεται ψιλόλιγνος με μαύρα μαλλιά 
και γένια. Αλλά και ο Άγιος Νικόλαος 
απεικονίζεται αδύνατος με αραιά λευκά 
μαλλιά και κοντή γενειάδα

Ο Άγιος στην Αμερική
Το 1821 το πρώτο λιθογραφημένο βιβλίο 

στην Αμερική, «Ο φίλος των παιδιών», 
συμπεριλάμβανε μια ιστορία για τον Santa 
Claus και εκτιμάται ότι είναι η πρώτη που 
θέλει τον Άγιο να επισκέπτεται τα παιδιά 
την παραμονή των Χριστουγέννων. Το 
ποίημα «The night before Christmas» ή 
«A visit from St. Nicholas», όπως έγινε 

ΣΕΛΙΔΑ 58
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Ο επιχειρηματίας 
κ. Γιάννης Αντωνόπουλος 

και η σύζυγός του
εύχονται σε όλους 

τους ομογενείς
Χαρούμενα Χριστούγεννα 
Υγεία, Χαρά και Ευημερία 

στο Νέο ΈτοςΓια κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GeorGe Verros

Tel: 416-693-1212    Tel: 416-305-0888
402 Main Street, Toronto, Onario M4C 4X8 

(Νorth of Main Subway)

Ο επιχειρηματίας 
κ. ΓιώρΓΟς 

ΓιαννΟπΟυλΟς 
και η σύζυγός του 

ΤΟυλα 

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

539 χρόνια     Greek Weekly News8 Απριλίου 2015

"Έννοια σου! Τα χρήσιμα σκουπίδια ανα-
κυκλώνονται. Τα άχρηστα καταλήγουν στον
σκουπιδοτενεκέ", ήταν η απάντηση πρώην
Πρωθυπουργού για τον ευεργετηθέντα απο
αυτόν ανώτατο παράγοντα που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των τραπεζών.

Αιτία για το φαρμακερό καρφί ήταν οι επα-
ναλαμβανόμενες... μουρμούρες του εν λόγω
τραπεζίτη, ο οποίος επιδίδεται σε διαρροές
κατά των άλλων τραπεζιτών, αλλά κυρίως η
οσφυοκαμψία που επιδεικνύει προς την κυ-
βέρνηση. Το γλύψιμο -κατά τα πρότυπα
άλλου ετέρου ευεργετηθέντα όπως είχε κα-

ταγγείλει πρόσφατα και το ΠΑΣΟΚ- εκτυλίχ-
θηκε ακόμα και μέσα στη Βουλή όπως εί-
χαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε χθές.

Είναι γνωστό ότι "ουδείς πιο αγνώμων
απο τον ευεργετηθέντα", ωστόσο στην προ-
κειμένη περίπτωση η παραπάνω απάντηση
που μας έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός,
δείχνει πως σκοπεύουν να τον αξιοποι-
ήσουν στη νέα κυβέρνηση...Στον σκουπι-
δοντενεκέ! Ίσως γιατί έχουν μάθει για τα
έργα και τις ημέρες του στη συμπρω-
τεύουσα.....

Πηγή: The Toc

ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ποιον αποκάλεσε «σκουπίδι»

πρώην πρωθυπουργός;

Κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιο-
λόγος δίνει απαντήσεις για όλα τα 
θέματα που αφορούν το εμβόλιο 
κατά του κορονοϊού. Όσα λέει είναι 
από «πρώτο χέρι» καθώς ήδη έχει 
εμβολιαστεί.

Ο Τοντ Έλεριν αναφέρεται στο 
εμβόλιο για την καταπολέμηση του 
Covid19 και λέει πως «η ασφάλεια του 
φαίνεται άριστη και μοιάζει με άλλα 
εμβόλια. Σήμερα εμβολιάστηκα με 
την πρώτη δόση και ήταν ανώδυνο», 
τόνισε  χαρακτηριστικά.

Ο Έλεριν, από τους κορυφαίους 
λοιμωξιολόγους των ΗΠΑ και 
διευθυντής υπηρεσίας λοιμωδών 
ασθενειών στη Μασαχουσέτη καλείται 
συχνά στα αμερικανικά ΜΜΕ για να 
λύσει τις απορίες για τα εμβόλια κατά 
του κορονοϊού. «Το εμβόλιο της Pfiz-
er φαίνεται να έχει γύρω στο 52% 
αποτελεσματικότητα στο να εμποδίσει 
τη νόσο τρεις εβδομάδες πριν οι 

συμμετέχοντες λάβουν τη δεύτερη 
δόση. Πιστεύω ότι όταν ο κόσμος 
εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις 
τότε αυτή θα είναι η αρχή του τέλους 
του Covid19», σημειώνει με έμφαση 
ο Αμερικανός λοιμωξιολόγος, στην 
κάμερα του Open.

Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια 
που το εμβόλιο προστατεύει από τον 
κορονοϊό, ο Τοντ Έλεριν αναφέρει: 
«Μετά την μόλυνση από άνθρωπο 
σε άνθρωπο, ο ιός παραμένει στον 
οργανισμό μας για ένα χρόνο και το 
να κολλήσει κάποιος ξανά, αν και 
μπορεί να συμβεί, είναι σπάνιο. Όσον 
αφορά στους εμβολιασμούς ακόμα δεν 
έχουμε απάντηση γι’ αυτό. Το μόνο 
που ξέρουμε είναι ότι οι εθελοντές σε 
κλινικές δοκιμές απέκτησαν ανοσία 
για ένα μήνα. Δεν είναι λοιπόν ακόμη 
σαφές τι διάρκεια θα έχει η ανοσία των 
εμβολίων».

Εμβόλιο: Παρενέργειες 
και φοβίες

Για τις παρενέργειες του εμβολίου και 
για τον φόβο των πολιτών επισημαίνει 
«ότι πολλοί άνθρωποι ένιωσαν 
έντονο πόνο όταν τους τρύπησαν 
με τη σύριγγα, πολλοί ένιωθαν πολύ 
κουρασμένοι μετά την πρώτη δόση, 
άλλοι είχαν πονοκεφάλους. Το προφίλ 
των παρενεργειών είναι ίδιες με όλων 
των εμβολίων».

Για το επιθυμητό ποσοστό των 
ατόμων που πρέπει να εμβολιαστούν 
για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης 
ξεκαθάρισε ότι «είναι ανάμεσα σε 60 – 

80% αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, 
είναι πιθανό αλλά ίσως και λιγότερο 
από αυτό. Πιστεύω ότι αν ο μισός 
πληθυσμός του κόσμου εμβολιαστεί 
πιστεύω θα είμαστε στο δρόμο για να 
καταπολεμήσουμε τον Covid19».

Επιπλέον, μίλησε για τους αρνητές 
του εμβολίου και για την στάση 
που πρέπει να έχει η επιστημονική 
κοινότητα απέναντί τους. «Δεν θα 
τους ντροπιάσουμε, δεν θα τους 
απορρίψουμε, δεν θα ισχυριστούμε ότι 
όλοι είναι τρελοί. Θα πρέπει να τους 
πούμε όλα όσα γνωρίζουμε αλλά και 
όσα δεν γνωρίζουμε», τόνισε.

newsit.gr

Αμερικανός γιατρός έκανε 
το εμβόλιο και αποκαλύπτει: 

«Η αρχή του τέλους»
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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. 
Κωνσταντίνος Βλάσης, συναντήθηκε 
στο Γραφείο του με την Αυτού Θειοτάτη 
Μακαριότητα τον Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ. 
Θεόδωρο Β΄.

Ο Υφυπουργός καλωσορίζοντας τον 
Πατριάρχη εξέφρασε το σεβασμό και 
την χαρά τόσο της Ελληνικής Πολιτείας 
όσο και του ιδίου προσωπικώς για την 
τιμητική παρουσία του Μακαριωτάτου στο 
Υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκε 
για τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου 
τόσο στην Ομογένεια της Αιγύπτου όσο 
και στην αφρικανική ήπειρο. Ο κ. Βλάσης 

αναφέρθηκε επαινετικά στο πολυσχιδές 
έργο που επιτελείται από τους Αρχιερείς 
της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, υπό την 
πνευματική καθοδήγηση του Πατριάρχη 
Θεοδώρου, σε θρησκευτικό, φιλανθρωπικό, 
εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο. 
Δεν παρέλειψε δε να εκφράσει προς τον 
Μακαριώτατο τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
του για την εκδημία των Μητροπολιτών 
Γέροντος Καισαρείας κυρού Πέτρου και 
Πηλουσίου κυρού Νήφωνος, ιεραρχών, οι 
οποίοι κόσμησαν με το έργο και τη δράση 
τους την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας.   

Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης κ.κ. Θεόδωρος 
ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για τα 

Συνάντηση Υφυπουργού 
Εξωτερικών, Κ. Βλάση
με την Αυτού Θειοτάτη 

Μακαριότητα τον Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β’

φιλόφρονα λόγια του και ιδιαιτέρως για την 
έμπρακτη συμπαράσταση της Ελληνικής 
Πολιτείας στο έργο του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας. Υπογράμμισε δε το 
πολύπλευρο έργο των προαναφερθέντων 
Αρχιερέων Πέτρου και Νήφωνος. 
Επιπλέον αναφέρθηκε στην προσφάτως 
ολοκληρωθείσα ποιμαντορική επίσκεψη 
που πραγματοποίησε στην Κένυα και 

συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Ναϊρόμπι 
και τις Επισκοπές Κισούμου και Ελντορέτ, 
στις οποίες έτυχε θερμής υποδοχής τόσο 
από τις κατά τόπους αρχές όσο και το 
ποίμνιο της Εκκλησίας.

Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο Τύπου Υφυπουργού Εξωτερικών 

Κωνσταντίνου Βλάση
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
και το Γυναικείο Τμήμα
του Ελληνικού Σπιτιού 

εύχονται σε όλα τα μέλη 
και την ομογένεια 

Καλά Χριστούγεννα 
και ευλογημένο

τον καινούργιο χρόνο

“Η σημερινή έγκριση είναι ένα ακόμη 
εργαλείο στην εργαλειοθήκη μας για τον 
έλεγχο του COVID-19.”

Ενώ το εμβόλιο Pfizer έχει ήδη αρχίσει 
να διανέμεται σε διάφορες πόλεις σε 
ολόκληρο τον Καναδά, η Sharma ανέφερε 
ότι ο εμβολιασμός Moderna πιθανότατα 
θα διανεμηθεί σε πιο απομακρυσμένες 
κοινότητες.

Αυτό συμβαίνει επειδή δεν απαιτεί τις ίδιες 
συνθήκες αποθήκευσης όπως αυτό της Pfiz-
er.

«Δεδομένου ότι πολλοί Καναδοί ζουν εκτός 
μεγάλων αστικών περιοχών, αυτό το εμβόλιο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κοινότητες 
που δεν είχαν μέχρι σήμερα πρόσβαση στα 
εμβόλια COVID-19», δήλωσε η Sharma.

Οι πρώτες δόσεις έχουν προτεραιότητα 
για το προσωπικό υγείας πρώτης γραμμής, 
τους κατοίκους και τους εργαζομένους 
στους οίκους ευγηρίας, τους ενήλικες σε 
απομακρυσμένες αυτόχθονες κοινότητες και 
τους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών που 
ζουν σε αυτές.

Η υπουργός Υγείας του Γιούκον δήλωσε 
την Τετάρτη ότι οι κλινικές εμβολιασμών 
θα ξεκινήσουν στην περιοχή την πρώτη 
εβδομάδα του Ιανουαρίου.

Η Pauline Frost περιέγραψε την έγκριση 

της Moderna ως τα «συναρπαστικά νέα που 
περίμεναν οι Yukoners».

Είπε ότι η παράδοση 7.200 δόσεων, που 
αναμένεται μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, 
θα είναι αρκετή για να επιτρέψει σε 3.600 
κατοίκους της περιοχής να λάβουν τις δύο 
δόσεις που απαιτούνται για να παρέχουν 
ανοσία έναντι του ιού.

Ο Καναδάς θα λάβει 40 εκατομμύρια 
δόσεις του εμβολίου της Moderna το 2021, 
αρκετές για τον εμβολιασμό 20 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, ή περίπου τα δύο τρίτα των 
ενηλίκων του πληθυσμού του Καναδά.

Το εμβόλιο δεν συνίσταται ακόμη για 
χρήση σε παιδιά, καθώς οι δοκιμές σε 
εφήβους ξεκίνησαν μόνο τον Δεκέμβριο και 
οι δοκιμές σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν 
θα ξεκινήσουν μέχρι το επόμενο έτος.

Η Moderna θα πρέπει να συνεχίσει 
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια του εμβολίου, δήλωσε η Sharma.

Άτομα με σοβαρές αλλεργίες συνίσταται 
να μην κάνουν το εμβόλιο Pfizer μετά τις 
παρενέργειες που προκάλεσε σε πολλά 
άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Sharma 
είπε ότι δίδονται οι ίδιες συμβουλές και για 
τον εμβολιασμό της Moderna.

Δύο ακόμη εμβόλια εξετάζονται από την 
Health Canada, ένα από τα AstraZeneca 
και ένα από τη Johnson και Johnson, είπε 
η Sharma, αλλά χρειάζονται περισσότερες 
πληροφορίες προτού εγκριθούν.

Η κυβέρνηση Ford μειώνει τις τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας για μια περίοδο 28 
ημερών και προσφέρει $200 στους γονείς 
των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας 
να βοηθήσει τους πολίτες του Οντάριο 
στη διάρκεια του lockdown της επαρχίας 
που θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο 26 
Δεκεμβρίου, Boxing Day.

Ο πρωθυπουργός Doug Ford έκανε την 
ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στο Queen’s Park την Τρίτη.

Είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου οι τιμές 
ηλεκτρικού ρεύματος θα περιοριστούν τις 
ώρες αιχμής στα 8,5 σεντς ανά κιλοβατώρα 
για μια περίοδο 28 ημερών, όπως ακριβώς 
ήταν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος 
της πανδημίας την άνοιξη.

Το ποσό των $200 την τελευταία φορά 
δόθηκε στους γονείς παιδιών ηλικίας 12 

ετών και κάτω. 
«Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να 

σας στηρίξουμε, δεν θα υπολογίσουμε 
το κόστος. Χρειαζόμαστε όμως και τη 
βοήθειά σας», είπε ο πρωθυπουργός. 
“Μην πηγαίνετε σε πάρτι ή κοινωνικές 
συγκεντρώσεις και μην μαζεύεστε με άτομα 
εκτός αυτών του σπιτιού σας, ειδικά κατά τη 
διάρκεια των διακοπών.”

Στο πλαίσιο του lockdown, τα δημοτικά 
σχολεία στο νότιο Οντάριο θα είναι κελιστά 
από 4 έως 11 Ιανουαρίου και τα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 4 έως 
25 Ιανουαρίου.

Οι αιτήσεις στο πλαίσιο της παρατεταμένης 
υποστήριξης των προγραμμάτων μάθησης 
για τους μαθητές θα είναι ανοιχτές από τις 
11 Ιανουαρίου έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Οι γονείς παιδιών ηλικίας 12 ετών και 
κάτω μπορούν ήδη να υποβάλουν αίτηση 
από τώρα μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου.

$200 στους γονείς 
των μαθητών 

δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

θα δώσει 
η κυβέρνηση 
του Οντάριο

Το Υπουργείο Υγείας του Καναδά 
ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Πάνω από 22 χρόνια 
στην εξυπηρέτηση του Ελληνισμού

Κάντε πιο εορταστικό το χριστουγεννιάτο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σας!
Η συνέπεια, η επαγγελματική κατάρτιση και η αγάπη του Ελληνισμού, 
έχουν κατατάξει το SERANO στην πρώτη θέση της ζαχαροπλαστικής

Οι ιδιοκτήτες ΧρήστΟσ και Κώστασ ταΚασ
και το έμπειρο προσωπικό

σας εύχονται

Καλές Γιορτές 
και Χαρούμενα Χριστούγεννα
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Καλά Χριστούγεννα
Το νέο έτος να κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου 

πραγματικότητα και να σκορπίσει ευτυχία και υγεία

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε 
και λειτουργεί ο Σύλλογος Φίλων του 
Νοσοκομείου Αμαλιάδας εδραιώνονται 
στη συνείδηση και των Ελλήνων της 
Ομογένειας, οι οποίοι αγκαλιάζουν και 
στηρίζουν το εγχείρημα όχι μόνο ηθικά 
αλλά και υλικά.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του 
ομογενή από τον Καναδά κ. Νικόλαου 
Τσερωτά, ο οποίος προχώρησε 
σε δωρεά του χρηματικού ποσού 
των 1.000 δολαρίων. Το ποσό 
κατατέθηκε στον διεθνή λογαριασμό 
του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΡΩΤΑΣ Ο κ. Τσερώτας έκανε δωρεά στον Σ.ΦΙ.Ν.Α. το 
χρηματικό ποσό των 1.000 δολαρίων

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο κ. Παπαδάκος ευχαρίστησε 
θερμά τον φίλο του από τον Καναδά για την δωρεά του

Αμαλιάδας, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί σε δράσεις υπέρ του 
Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Δράσεις οι 
οποίες περιλαμβάνουν είτε κάλυψη 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είτε την 
στήριξη των ιατρών που εργάζονται 
στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. 
Σημειωτέον, ο Σύλλογος έχει λάβει 
απόφαση για κάλυψη οδοιπορικών 
των ιδιωτών ιατρών που εργάζονται 
στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Ο κ. Τσερωτάς, ο οποίος κατάγεται 
από την Κοινότητα Κονιδίτσα του 
δήμου Σπάρτης στο νομό Λακωνίας, 
είναι μεγαλοεπιχειρηματίας που 
διαμένει μόνιμα στον Καναδά και είναι 
προσωπικός φίλος του προέδρου του 
Σ.ΦΙ.Ν.Α. κ. Ανδρέα Παπαδάκου.

Από την στιγμή που ενημερώθηκε 
από τον κ. Παπαδάκο για την λειτουργία 
του Συλλόγου, ευαισθητοποιήθηκε 
και θέλησε να στηρίξει την 
προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή 
προσκαλώντας παράλληλα και άλλους 
ομογενείς να πράξουν το ίδιο.

Ο κ. Παπαδάκος από την πλευρά 
του ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον, φίλο 
πάνω απ’ όλα, Νικόλαο Τσερωτά για 
την κίνησή του αυτή και εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι θα υπάρξουν και άλλοι 
ομογενείς οι οποίοι θα κινητοποιηθούν, 
θα βρεθούν κοντά στον Σύλλογο και 
θα παράσχουν ηθική αλλά και υλική 
στήριξη.

Υπενθύμισε δε ότι ο Σ.ΦΙ.Ν.Α. 
συνεχίζει τις προσπάθειές του για την 
στήριξη και ανάπτυξη του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας, ενός Νοσοκομείου που 
καλύπτει όλη την Βόρεια Ηλεία και έχει 
λόγο ύπαρξης.

ilianews.gr

Νέα δωρεά από Έλληνα του Καναδά!

Ένας γιατρός που 
θεραπεύει ασθενείς σε 

νοσοκομείο  υψηλού 
κινδύνου ζει μακριά 

από την οικογένειά του 
και πρέπει να οδηγήσει 

μία ώρα για να δει το 
μικρό παιδί του. Αυτή 

είναι η ξεχωριστή 
στιγμή που είδαν ο 

ένας τον άλλον.
 

φωτογραφία από @
Alyssa Burks - Face-

book
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Την αρωγήτης Εκ-
κλησίας στην ενημέ-
ρωση αναφορικά 
με τον εμβολιασμό 
ζήτησε ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης 
Κικίλιας κατά την 
συνάντηση που είχε 
με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Ο υπουργός 
ευχαρίστησε τον 
Αρχιεπίσκοπο για 
την συνάντηση και 
του ευχήθηκε υγεία, 
ενώ τόνισε πως 
βρισκόμαστε στην 
καρδιά της μάχης.

Ζήτησε, επίσης, «αυτές τις άγιες 
ημέρες η Εκκλησία να συμπαρασταθεί 
στην οργανωμένη Πολιτεία, σε αυτήν την 
προσπάθεια που γίνεται, ώστε να μπορέσουμε 
να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας, να 
τους φροντίσουμε».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι «αυτές τις ημέρες 
είναι σημαντικό να τονίζουμε το αγαθό της 
δημόσιας υγείας, την αξία της ανθρώπινης 
ζωής» και ευχήθηκε «να δείξουμε όλοι με 
θέρμη την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας 
και να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο από 
τον επικίνδυνο ιό. Η επιχείρηση «ελευθερία» 
αποσκοπεί να ξαναπάρουμε σιγά-σιγά τις 
ζωές μας πίσω».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος 
εξέφρασε την χαρά του για την συνάντηση 
με τον υπουργό και θέλησε, με αφορμή την 
πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, να 
συνεχάρη και να ευχαριστήσει το ιατρικό, 

νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των 
νοσοκομείων που αγωνίζονται καθημερινά, 
ενώ έκανε λόγο για την αυτοθυσία των 
ανθρώπων αυτών χαρακτηρίζοντάς τους 
λειτουργούς της αγαθοεργίας.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στην ανάγκη 
συνεργασίας με την Πολιτεία για τον 
εμβολιασμό και υπογράμμισε ότι ενώ θα 
ήθελε να είναι ο πρώτος που θα εμβολιαστεί οι 
θεράποντες ιατροί του δεν του το επιτρέπουν 
ακόμη λόγω της περιπέτειας με την υγεία του.

Επεσήμανε, όμως, ότι συμβολικά κάποιος 
από τους Αρχιερείς θα είναι εκεί από την 
πρώτη μέρα για να εμβολιαστεί.

«Αυτή η κίνηση εκδηλώνει την 
συμπαράσταση σε αυτήν την προσπάθεια 
που γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε 
ολόκληρο τον κόσμο» είπε ο Αρχιεπίσκοπος 
και ευχήθηκε να έχουμε καλά αποτελέσματα, 
ώστε του χρόνου να γιορτάσουμε διαφορετικά 
τις μεγάλες αυτές ημέρες.

Romfea.gr

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: 
“Αν δεν είχα νοσήσει θα 
εμβολιαζόμουν πρώτος’’
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Ο ιδιοκτήτης του PETER’S TRAVEL
κ. Πέτρος Δεκούλος, η σύζυγός του Ιωάννα 

και τα εγγόνια τους Πέτρος και Ιωάννα
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα κ’ Καλή Νέα Χρονιά

Ο επιχειρηματίας  κ. Παναγιώτης Τσερπές
και η σύζυγός του Γεωργία

Εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο

Το ζεύγος Νικόλαου 
και Σοφίας Κοτσαμποϊκίδη

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο 
και Δημιουργικό το Νέο Ετος

Τα χιλιάδες πολύχρωμα λαμπιόνια 
που στολίζουν τις γειτονιές και τις 
πλατείες, σε κάθε χωριό ή πόλη, 
τα χριστουγεννιάτικα δένδρα, οι 
ευρηματικές ιδέες συλλόγων με 
τις μουσικές και τα κεράσματα, οι 
μυρωδιές από τα ζαχαροπλαστεία και 
τους φούρνους, δημιουργούν γιορτινή 
ατμόσφαιρα, γεμίζουν φως και ελπίδα 
τον κόσμο και τον προετοιμάζουν για 
τη Γέννηση του Θεανθρώπου και τον 
ερχομό της νέας Χρονιάς.

Μέσα σε αυτόν τον γιορτινό καμβά, 
στην Ήπειρο των παραδόσεων, 
τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, 
που έρχονται από το βάθος του 
χρόνου, αποτυπώνουν την πτυχές 
της πολιτιστικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας του τόπου, καθώς είναι 
άμεσα συνυφασμένα με τις συνθήκες 
του μακρινού παρελθόντος, με τις 
αρχές και τις αξίες των περασμένων 
γενεών.

Οι Ηπειρώτες είχαν βαθειά πίστη. 

Το «σαρανταήμερο» έκαναν νηστεία, 
δηλαδή από τις 15 Νοεμβρίου έως και 
τις 24 Δεκέμβρη, για να υποδεχτούν 
την Γέννηση του Χριστού. Ακόμη και 
σήμερα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που με 
ευλάβεια τηρούν τη νηστεία.

Τα έθιμα των Χριστουγέννων για 
κάθε οικογένεια άρχιζαν με το σφάξιμο 
του χοίρου, που σε ορισμένες περιοχές 
ήταν ιεροτελεστία. Το χοιρινό είχε 
εξέχουσα θέση στο γιορτινό τραπέζι 
αλλά και στα γλέντια που γίνονταν 
ανήμερα των Χριστουγέννων στις 
πλατείες των χωριών.

«Τα σπάργανα του Χριστού», 
είναι το γλύκισμα - έθιμο που 
συναντάμε σε όλη την Ήπειρο και 
αναβιώνει έως σήμερα. Σε κάθε σπίτι 
ετοιμάζουν τα σπάργανα για το τραπέζι 
της παραμονής. Πρόκειται για χυλό 
από σταρένιο αλεύρι, που ψήνεται σε 
πυρωμένη πέτρα μέσα στο τζάκι, ενώ 
στη συνέχεια τις «τηγανίτες» αυτές 

Τα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
στην Ήπειρο των παραδόσεων
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Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης
και η οικογένειά του 

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό 

Kαλά  Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένη Νέα Χρονιά

Ο κ. και η κα Κούρου
εύχονται στην ελληνική παροικία

Καλά Χριστούγεννα!
Το νέο έτος να κάνει τα όνειρα 

όλου του κόσμου πραγματικότητα 
και να σκορπίσει Υγεία και Χαρά

μελώνουν σε ζαχαρόνερο, με καρύδια 
και κανέλα.

Είναι το γλύκισμα που τρώγεται 
το βράδυ της παραμονής των 
Χριστουγέννων. Το έθιμο συμβολίζει 
τα σπάργανα του Ιησού στη φάτνη. 
Τα «σπάργανα του Χριστού» σε χωριά 
του Πωγωνίου τα λένε «λαλαγγίτες» 
και είναι το γλύκισμα για το τραπέζι της 
παραμονής.

Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
έως και σήμερα, σε πολλά σπίτια 
οι νοικοκυρές μαγειρεύουν τα 
«γιαπράκια». Είναι λαχανοντολμάδες 
με φύλλα από λάχανο και το φαγητό 
συμβολίζει το ‘φάσκιωμα’ του 
νεογέννητου Χριστού.

Το αναμμένο πουρνάρι 
και το έθιμο της φωτιάς

Το έθιμο συμβολίζει τους βοσκούς 
που πήγαν να προσκυνήσουν το θείο 
βρέφος και είχαν ανάψει ένα ξερό κλαδί 
για να βλέπουν μέσα στην νύχτα. Ένα 
πολύ παλιό έθιμο στην Ήπειρο, που 
συναντάται με μικρές παραλλαγές στις 
διάφορες περιοχές της.

Το έθιμο τηρείται κυρίως, στα χωριά 
της Άρτας. Ανήμερα Χριστούγεννα, 
όποιος επισκεφτεί φιλικό ή συγγενικό 
σπίτι για να ευχηθεί χρόνια πολλά, 
καθώς και οι παντρεμένοι, που θα 
πάνε στο πατρικό τους, κρατούν ένα 
κλαρί από πουρνάρι που το ανάβουν 
στον δρόμο. Τα φύλλα του καθώς 
καίγονται τρίζουν και η ευχή στον κάθε 
οικοδεσπότη είναι να μεγαλώνει η 
φαμίλια και να προκόβουν τα κοπάδια.

Στα Γιάννενα, δεν κρατούν το 
πουρνάρι αναμμένο στο χέρι 
τους, αλλά στη χούφτα τους έχουν 
δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα. 
Όταν μπουν στο σπίτι, τα πετούν μέσα 
στο τζάκι και καθώς τα φύλλα καίγονται, 
πετάνε σπίθες. Τότε δίνεται η καλύτερη 
ευχή στον νοικοκύρη: «Αρνιά, 
κατσίκια, νύφες και γαμπρούς!». 

Δηλαδή, να προκόβουν τα κοπάδια 
του, να 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.

Στο χωριό Πουρνιά της Κόνιτσας 
την παραμονή των Χριστουγέννων 
το παραδοσιακό «έθιμο της φωτιάς» 
δημιουργεί γιορτινή διάθεση. Το πρωί 
στην πλατεία του χωριού ανάβει μια 
μεγάλη φωτιά και ο κόσμος κρατώντας 
μαγκούρες στα χέρια, πηγαίνει σε 
όλα τα σπίτια του χωριού για τα 
κάλαντα . Οι νοικοκυρές προσφέρουν 

φρεσκοψημένα καρβέλια ψωμί.

Στην Αγία Παρασκευή της Κόνιτσας 
τα παιδιά την παραμονή έπαιρναν τις 
«τζιουμάκες», ξύλα από κρανιά, σαν 
μπαστούνι και χτυπούσαν με αυτό τις 
πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών 
για τα κάλαντα.

Τα περασμένα χρόνια στα χωριά της 
Ηπείρου επέστρεφαν για τις γιορτινές 
μέρες οι ξενιτεμένοι και στηνόταν το 
«Ζιαφέτι», ένα μεγάλο πανηγύρι στις 
πλατείες και τις αυλές των εκκλησιών 
με τα κλαρίνα να αντηχούν στα βουνά 
και το γλέντι να κρατά ακόμη και δύο 
μέρες.

Το «αμίλητο νερό» είναι έθιμο 
χριστουγεννιάτικο στην Άρτα. Ανήμερα 
των Χριστουγέννων, και νωρίς το 
πρωί, πριν ξημερώσει, οι γυναίκες 
πήγαιναν χωρίς να μιλάνε, να πάρουν 
νερό από ξένη βρύση και έλεγαν, 
«όπως τρέχει το νερό στη βρυσούλα 
μου, έτσι να τρέχει και η σοδιά μου». 
Από το «αμίλητο νερό», έπιναν όλοι 
στο σπίτι για το καλό. Στη βρύση η 
γυναίκα άφηνε εδέσματα, «για να την 
ταΐσει», όμως στην πραγματικότητα 
για να βρουν οι φτωχοί συγχωριανοί 
φαγητό.

zougla.gr
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Αναλαμβάνουμε κάθε είδους 
κοινωνικές εκδηλώσεις: 

Αρραβώνες, βαπτίσεις, χορούς συλλόγων,  
εταιρικές συνεστιάσεις, μνημόσυνα κ.ά

σε προσιτές τιμές

Ο επιχειρηματίας 
κ. Τεντ Νικολάου

εύχεται στην 
Eλληνική Ομογένεια

Υγεία, Ευτυχία
και χαρά για τις γιορτές 

των Χριστουγέννων 
και του Νέου Έτους

Χριστουγεννιάτικα 
Διηγήματα του 

Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη 

Αντί περιεχομένων ένα αληθινό 
περιστατικό:   

Πήγε ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης στα γραφεία της 
εφημερίδας «Ἀκρόπολις» για να 
παραδώσει ένα χριστουγεννιάτικο 
διήγημα. Ο Σταμάτης Σταματίου 
δεν τον αναγνώρισε και μάλιστα 
σχημάτισε την εντύπωση ότι ήταν 
κάποιος άπορος που πήγε να 
πάρει τις δέκα δραχμές για τα 
Χριστούγεννα, όπως όλοι οι φτωχοί 
της εποχής. Ο Παπαδιαμάντης 
τις πήρε, αλλά ήθελε να δώσει 
και το κείμενό του. Ακολουθεί ο 
χαρακτηριστικός διάλογος στο 
πολυτονικό της καθαρεύουσας, 
όπως τον κατέγραψε Στ. Σταματίου:   

«-Κι᾿ αὐτὰ τί νὰ τὰ κάμω; Δὲν τὰ 

θέλετε; Καὶ μοῦ ἔδειχνε κάτι χαρτιά. 
Νόμισα πὼς ἦταν πιστοποιητικὰ 
ἀπορίας. 

–Κράτησέ τα, τοῦ εἶπα, ἐμᾶς δὲν 
μᾶς χρειάζονται. Ἐσείστηκε, λυγίστηκε 
ὀλίγο, ἔκανε, σκυφτὸς νὰ φύγῃ, 
ξαναγύρισε. 

–Τότε ἀφοῦ δὲν σᾶς χρειάζονται 
αὐτά, ἐγὼ μὲ τί δικαίωμα θὰ πληρωθῶ; 

–Δέν πειράζει, ἀρκούμεθα εἰς τὸν 
λόγον σας. Χριστούγεννα εἶναι τώρα. 

–Ναί, ἀλλὰ ἂν δὲν πάρετε αὐτά, ἐγὼ 
δὲν μπορῶ νὰ πάρω χρήματα. 

–Μά δὲν τὰ παίρνετε ἐσεῖς τὰ 
χρήματα, σᾶς τὰ δίνουμε ἐμεῖς!... 

–Έ, τότε, πᾶρτε κι᾿ ἐσεῖς ἐτοῦτα 
ποὺ μοῦ τὰ ζητήσατε. Καὶ τὰ ἄφησε 
σιγὰ καὶ μαλακὰ ἀπάνω στὸ τραπέζι. 
Ἐσκέφθηκα, μήπως τοῦ ζήτησε τίποτα 
πιστοποιητικὰ τὸ λογιστήριο. –Μά τί 
εἶναι, ἐπὶ τέλους αὐτά, τοῦ λέω, ποὺ 
πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ τὰ πάρουμε; 

–Τό διήγημα τῶν Χριστουγέννων, 
ποὺ μοῦ ἐζητήσατε. 

–Τό διήγημα τῶν Χριστουγέννων... 
καὶ ποιὸς εἶσθε σεῖς; 

–Ο Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης! 

–Ο ἴδιος; 
–Ο ἴδιος καὶ ὁλόκληρος! 
Ἔπεσε τὸ ταβάνι καὶ μὲ πλάκωσε, 

ἡ πέννα ἔφυγε ἀπὸ τὰ χέρια μου, ὅλα 
ἐκεῖ μέσα, εἰκόνες, καρέκλες, βιβλία, 
ἐφημερίδες, σὰν νὰ στροβιλίσθηκαν 
γύρω μου καὶ ἔκανα ὥρα νὰ συνέλθω. 

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης! 
Αὐτὸς ὁ πρίγκηψ τῶν Ἑλλήνων 
λογογράφων, ποὺ τὸν φανταζόμουνα 
ἀκτινοβολοῦντα, γελαστόν, ὡραῖον, 
καλοντυμένον, εὐτυχῆ, γεμάτον 
ἐγωϊσμόν, ἀέρα καὶ μεγαλοπρέπεια, 
αὐτός!... Αὐτὸς ὁ μαλακός, ὁ 
καλός, ὁ δειλός, ὁ φοβισμένος, καὶ 
τσαλακωμένος ἄνθρωπος, ποὺ 
στεκότανε μὲ συστολὴ μαθητοῦ 
ἐπιμελοῦς, ἐκεῖ ἐνώπιόν μου!... Αὐτός, 
ποὺ μᾶς ἔδωκε γλύκες πνευματικὲς καὶ 
συγκινήσεις ψυχικές, ποὺ ἀνιστόρησε 
κόσμους θαλασσινούς, κι᾿ ἐζωντάνεψε, 
ἐμπρός μας, ἀνθρώπους μακρυνοὺς 
κι᾿ ἀγνώστους, ποὺ τοὺς ἔκαμε δικούς 
μας, ἐντελῶς δικούς μας, σὰν νὰ 
περάσαμε μιὰ ζωὴ μαζί, αὐτὸς σὲ μιὰ 
τέτοια κατάστασι, ἐκεῖ ἐνώπιόν μου!... 

Τοῦ ἕσφιξα τὸ χέρι χωρὶς νὰ ἠμπορῶ 

οὔτε μιὰ λέξι νὰ προφέρω. Ἀπὸ τὴν 
ταραχή μου καὶ τὴ σαστιμάρα μου 
οὔτε τὸ φῶς δὲν ἄναψα. Αἰσθάνθηκα 
ἕνα τρεμουλιαστὸ χέρι νὰ σφίγγῃ τὸ 
δικό μου καὶ τὸν ἔχασα μέσα εἰς τὸ 
σκοτάδι... 

Ἔμεινε ὅμως πίσω μιὰ 
μοσχοβολιὰ κηριοῦ ποὺ λυώνει 
ἐμπρὸς στὶς ἅγιες εἰκόνες, κάτι ἀπὸ 
τοῦ καντηλιοῦ τὸ σβύσιμο, κάτι 
ἀπὸ θυμιατοῦ πέρασμα μακρυνό, 
μακρυνὸ πολύ...» 

Πηγή: www.lifo.gr
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Αγαπητά μέλη, υποστηρικτές και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο θα παραμείνει κλειστό την περίοδο των γιορτών από τη Δευτέρα 21 

Δεκεμβρίου, 2020 έως και την Παρασκευή 1η Ιανουρίου, 2021.
Σας ευχόμαστε

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά
με υγεία, φώτιση και δημιουργικότητα!

Greek Community of Toronto | www.greekcommunity.org

O Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου του York έκανε ευγενική 
χορηγία $1,000 στην Τράπεζα Τροφίμων που διοργανώνει η Πρόνοια για 

6η συνεχή χρονιά! Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Βασίλη Μπάρλα, τον Πέτρο 
Κλουτσουνιώτη και Νικόλαο Κασερό για αυτή την προσπάθεια συγκέντρωσης 

χρημάτων ώστε να υποστηρίξουμε τους συναθρώπους μας που έχουν ανάγκη τα 
φετινά Χριστούγεννα! Η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη και εκτιμάται ιδιαίτερα. 

Όλοι μαζί μπορούμε!
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Ευλογημένα Χριστούγεννα
Υγεία και Ευτυχία 

τον Καινούργιο Χρόνο

Ο επιχειρηματίας κ. Αγγελος Χαλικιάς
και η σύζυγός του Τούλα

εύχονται σε όλους τους  Ομογενείς

Καλά Χριστούγεννα
Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 

τον Καινούργιο Χρόνο

Μέσα από τη σελίδα του στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Labatt Charlie Αγγελάκος έστειλε το δικό 
του προσωπικό μήνυμα για την λήξη της πολυετούς συνεργασίας του με την Labatt.

“ Πώς λέμε ζητωκραυγάζω για τα 18 χρόνια; Τον τελευταίο καιρό το σκέφτομαι πολύ αυτὀ. Αυτή θα 
είναι η τελευταία μου μέρα στη Labatt Breweries του Καναδά και στο Anheuser-Busch InBev. Ήταν ένας 
απίστευτος αγώνας δρόμου. Δεν υπήρξε ποτέ μια μέρα που δεν ξύπνησα με όρεξη και ενθουσιασμό 
να πάω στη δουλειά. Και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα άτομα της ομάδας μου και τους συναδέλφους 
που το έκαναν αυτό δυνατό - γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό κάνει τη Labatt κάτι περισσότερο από μια 
άλλη εταιρεία μπύρας. Ολα αυτά μου υπενθυμίζουν ότι  το να είσαι μέρος της Labatt είναι πραγματικά 
κάτι ξεχωριστό. Βλέποντας πώς έχουμε εξελιχθεί με τα χρόνια... Παρακολουθώντας την ηγετική πορεία 
μας στην αγορά του Καναδά... Βρίσκοντας τρόπους να χρησιμοποιούμε αυτή την υπεροχή και δύναμη 
για το καλό των κοινοτήτων μας - και συναντώντας τόσους σπουδαίους ανθρώπους στην πορεία - 
όλα αυτά συνθέτουν μια κορυφαία καριέρα. Αν και είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος για το επόμενο 
βήμα, θα νιώθω πάντα υπερήφανος για αυτή την εταιρεία που παρασκευάζει μπύρα στον Καναδά από 
το 1847. Σε ευχαριστώ Labatt και όλους εσάς που συμμετείχατε στο ταξίδι μου. Ας κρατήσουμε την 
επαφή.

“How do you say cheers to 18 years? I’ve been thinking about that a lot lately. 
This Friday will be my last day at Labatt Breweries of Canada and Anheuser-
Busch InBev. It’s been an incredible run. There was never a day when I woke up 
and wasn’t excited to go into work. And I want to thank all of the amazing team-
mates and colleagues who’ve made that possible — because at the end of the 
day, that’s what makes Labatt so much more than just another beer company. 
Reflecting on all of this, I’m reminded that being part of Labatt truly is being part 
of something special. Seeing how we’ve evolved over the years. Watching us 
become the market leader in Canada. Finding ways to use our resources as a 
force for good in our communities – and meeting so many great people along 
the way – will forever be a career highlight. Although I’m ready and excited for 
what’s next, the pride and passion I have for this company that’s been brewing 
beer in Canada since 1847 will forever remain. Thank you Labatt and to all those 
who’ve been part of my journey. Let’s keep in touch!”

Το αντίο 
του Charlie 
Αγγελάκου 

στη 
Labatt
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Ο κ. Νικόλαος Γιαννόπουλος
και η σύζυγός του Δήμητρα

εύχονται
σε όλη την Ομογένεια

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο

τον καινούργιο χρόνο

Ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν 
έλατο, ούτε κυπαρίσσι, αλλά ένα κλαδί 
ελιάς.

Μπορεί να σας ακούγεται… ξένο, είναι 
όμως η αλήθεια. Το συγκεκριμένο κλαδί 
ονομαζόταν Ειρεσιώνη και σχετίζεται με 
τον Θησέα, την Κρήτη και την αρχαία 
Αθηνά.

Τα παιδιά έλεγαν τις «καλένδες» (τα 
κάλαντα) με την Ειρεσιώνη στα χέρια

Επίσης, λίγοι γνωρίζουν ότι τα σημερινά 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα σχετίζονται 
με τον ύμνο που έψαλλαν τα παιδιά 
στην αρχαιότητα κατά τα «Πυανέψια», 
περιφέροντας την Ειρεσιώνη.

Η Ειρεσιώνη προέρχεται από τη λέξη 
είρος (έριον=μαλλί). Σύμφωνα με πολλές 
αναφορές σε αρχαία κείμενα, ήταν κλάδος 
ελιάς η αγριελιάς (κότινος) στολισμένος 
με γιρλάντες από μαλλί λευκό και κόκκινο 
και έφερε κρεμασμένα τους πρώτους 
φθινοπωρινούς καρπούς (σύκα, καρύδια, 
αμύγδαλα, κάστανα, δημητριακά, εκτός 
μήλου και αχλαδιού). Έφερε επίσης 
φιάλες από λάδι και μέλι.

Η Ειρεσιώνη περιφερόταν στους 
δρόμους των Αθηνών, την έβδομη 
ημέρα του Πυανεψίωνος μηνός (22 
Σεπτεμβρίου – 20 Οκτωβρίου) από παιδιά 
«αμφιθαλή», των οποίων δηλαδή και οι 
δύο γονείς ζούσαν και τα οποία έψαλλαν 
«τις καλένδες» (κάλαντα) από σπίτι σε 
σπίτι, παίρνοντας φιλοδώρημα από τον 
νοικοκύρη ή την κυρά.

Όταν τα παιδιά έφθαναν στα δικά τους 
σπίτια, ιδίως στα αγροτικά, κατά τον 

Αριστοφάνη, κρεμούσαν την Ειρεσιώνη 
πάνω από την εξώπορτά τους, όπου 
έμενε μέχρι την ίδια ημέρα του επόμενου 
έτους, οπότε, αφού τοποθετούσαν την 
νέα, κατέβαζαν την παλιά και την έκαιγαν. 
Κατά το τελετουργικό, ένας «αμφιθαλής» 
νεαρός περιέχυνε την Ειρεσιώνη με 
κρασί από έναν τελετουργικό αμφορέα 
και την κρεμούσε στην πύλη του ναού του 
Απόλλωνα.

Τα «Πυανέψια» ή «Πυανόψια» ήταν 
γιορτή στην αρχαία Αθήνα προς τιμήν του 
Απόλλωνα με αναίμακτη θυσία καρπών 
και φρούτων, ενώ κατά την κλασική 
εποχή, αποτελούσαν μέρος της γιορτής 
των Θησείων. O Λυκούργος αναφέρει 
ότι στην Αθήνα η γιορτή ονομαζόταν 
«Πυανόψια», ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες 
την αποκαλούσαν «Πανόψια», γιατί 
«φαίνονταν όλοι οι καρποί».

Χριστουγεννιάτικο 
δένδρο στην 

Αρχαία Ελλάδα
Είναι τα παραδοσιακά γλυκά των 

γιορτών των Χριστουγέννων. Και όλοι μας 
φανταζόμαστε ότι θα έχουν κάποια σχέση 
με την θρησκευτική μας παράδοση. Είναι 
όμως έτσι;

Ο κουραμπιές είναι γλύκισμα που 
υπάγεται στην κατηγορία του μπισκότου 
και παρασκευάζεται από αλεύρι, 
βούτυρο, αμύγδαλα κατά περίπτωση και 
είναι πασπαλισμένο με άχνη ζάχαρη. 

Εκτός από τα Χριστούγεννα σε πολλές 
περιοχές της χώρας προσφέρεται στους 
προσκεκλημένους αμέσως μετά τη 
βάπτιση ενός παιδιού.

Ο κουραμπιές ...
έλκει την καταγωγή του από την 

Περσία, όπου πρωτοεμφανίστηκε τον 7ο 
αιώνα, όταν η ζάχαρη διαδόθηκε στην 
περιοχή. Την πατρότητα του κουραμπιέ 
διεκδικεί και ο Λίβανος. Το γλύκισμα είναι 
διαδεδομένο στην Ελλάδα, την Τουρκία 
και τις Βαλκανικές χώρες. Ένα είδος 
κουραμπιέ με την ονομασία Πολβορόν 
(Polvorón) είναι διαδεδομένο στις 
ισπανόφωνες χώρες και το νότιο Τέξας.

Εδώ κάνεις το παιχνίδι σου! Με το 
MatchCombo συνδυάζεις διαφορετικές 
επιλογές ενός αγώνα σε ένα στοίχημα! 
Πάτα εδώ!

Η λέξη «κουραμπιές» προέρχεται 
από την αλβανική kurabie ή gurabie 
(τουρκικά kurabiye και αραβικά qura-
biya). Στην καθομιλουμένη «κουραμπιέ» 
αποκαλούμε τον νωθρό, τον μαλθακό ή 
τον ανόητο άνθρωπο. Στη στρατιωτική 
αργκό, «κουραμπιές» είναι ο απόλεμος 
στρατιώτης, αυτό που δεν μετέχει σε 
επιχειρήσεις, αλλά είναι αποσπασμένος 

σε γραφείο.

Τα μελομακάρονα… 
έχουν ετυμολογικά αρχαιοελληνική 

προέλευση όσο και αν το μυαλό πάει στο 
«ιταλικό» μακαρόνι. Στα λεξικά αναφέρεται 
ότι η λέξη «μακαρόνι» παράγεται από τη 
μεσαιωνική ελληνική λέξη «μακαρωνία» 
(επρόκειτο για νεκρώσιμο δείπνο με βάση 
τα ζυμαρικά, όπου μακάριζαν το νεκρό).

Η μακαρωνία με τη σειρά της έρχεται 
από την αρχαία ελληνική λέξη «μακαρία», 
που δεν ήταν άλλο από την ψυχόπιτα, 
δηλαδή, ένα κομμάτι άρτου, στο σχήμα 
του σύγχρονου μελομακάρονου, το οποίο 
το προσέφεραν μετά την κηδεία. 

Αργότερα, όταν η μακαρία περιλούστηκε 
με σιρόπι μελιού ονομάστηκε: 
μέλι+μακαρία = μελομακάρονο και 
καθιερώθηκε ως γλύκισμα του 12ημέρου, 
κυρίως από τους Μικρασιάτες Έλληνες 
και με το όνομα «φοινίκια».

Οι Λατίνοι και αργότερα οι Ιταλοί 
χρησιμοποιούσαν τη λέξη μακαρωνία 
ως maccarone που τελικά κατέληξε 
να σημαίνει το σπαγγέτι. Τέλος, από 
το μεσαίωνα και μετά στη Γαλλία και 
την Αγγλία, ένα είδος αμυγδαλωτού 
μπισκότου ονομάστηκε «macaroon» (το 
γνωστό σε όλους σήμερα «μακαρόν»).

Κουραμπιέδες και 
μελομακάρονα: Ξέρετε 

την ιστορία τους;
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Η διεύθυνση 
και το προσωπικό 

εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό
Καλά Χριστούγεννα 

Αίσιο 
και 

Ευτυχισμένο 
το Νέο Έτος

Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

Αθήνα, Δεκέμβρης 1944. 

Τα Χριστουγεννιάτικα 
αυγά 

Είμαι εννέα χρόνων, δεν ξέρω 
τίποτα από Χριστούγεννα, δεν έχω 
δει ποτέ έλατο, μήτε στολίδια. Έχουμε 
πολύ πεινάσει στην Κατοχή, έχουμε 
πουλήσει παλιά προγονικά κειμήλια 
γενεών, έχουμε ανταλλάξει το πιάνο 
της μάνας μου με ένα ντενεκέ λάδι. 
Μα αυτές εδώ οι γιορτές του ‘44 είναι 
οι πιο παράξενες, συνοδευμένες 
από εκπυρσοκροτήσεις όπλων, 
εκρήξεις βομβών, κροτάλισμα 
μυδραλιοβόλων, το γλουγλούκισμα 
των όλμων που περνάνε πάνω από 
το σπίτι.   

Εμείς τα παιδιά έχουμε χάσει και 
την αλήτικη κατοχική ελευθερία μας. 

(Τι κάναμε! Παίζαμε με σφαίρες και 
καψούλια, με κάλυκες και μακαρόνια 
δυναμίτη! Πατούσαμε απότομα με τα 
πέταλα του τακουνιού μας την άκρη του 
μακαρονιού - κι έφευγε σφυρίζοντας 
σαν πυροτέχνημα. Ποια πέταλα; Μα 
όλοι φορούσαμε σιδερένια πέταλα 
στα χιλιομπαλωμένα παπούτσια μας 
για να μη λιώνουν. Και περπατώντας 
αντηχούσαμε σαν αυτούς που 
χορεύουν κλακέτες!)   

Τώρα όμως μας έχουν μαντρώσει 
μέσα στο σπίτι «μη σας πάρει καμία 
αδέσποτη». Κι αυτό δεν ήταν άδεια 
κουβέντα. Λίγες ημέρες πριν, η 
ξαδελφούλα μου η Νίκη, με ξανθό ίσιο 
μαλλί ως τη μέση, δέχθηκε μία σφαίρα 
στον κατάλευκο κρόταφο.   

Κλεισμένοι μέσα, χωρίς φως - 
είχαμε συνεχείς διακοπές ρεύματος - 
καίγαμε μαγκάλι για ζέστη. Ο πατέρας 
βρισκόταν στην Σκομπία - έτσι λέγαμε 
τότε το κέντρο της Αθήνας που 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ελεγχόταν από τους Εγγλέζους του 
Σκόμπυ. Εμείς, είχαμε δίπλα μας την 
πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ. Η μητέρα 
φοβόταν τους Ελασίτες αλλά μία φορά 
που ήρθαν στο σπίτι, με τις γενειάδες 
και τα φυσεκλίκια τους, μας φέρθηκαν 
πολύ ευγενικά.   Ο πατέρας εργαζόταν 
στο υπουργείο Οικονομικών - και 
(έτσι θυμάμαι) τον είχε καλέσει ο 
υπουργός για μία έκτακτη δουλειά 
και δεν μπόρεσε να επιστρέψει. 
Γεγονός πάντως πως μας έλειπε - και 
πως, παραμονή Χριστουγέννων, δεν 
υπήρχε ούτε φως, ούτε ζέστη, ούτε 
πατέρας. Μόνον όλμοι και βόμβες.   

Καθόμασταν λοιπόν γύρω από την 
λάμπα του πετρελαίου (ακόμα νιώθω 
την μυρωδιά της) όταν ξαφνικά ακούμε 
ένα κορνάρισμα έξω από το σπίτι. 
Παρά την απαγόρευση πετάγομαι 
στο μπαλκόνι - και τι να δω! Ένα 
νοσοκομειακό του Ερυθρού Σταυρού 
στην πόρτα μας - κι ένας εξάδελφος 

μου, μεγαλύτερος, που μου γνέφει να 
κατέβω.   Κατρακυλάω τα σκαλιά. 

Τα νοσοκομειακά ήταν τότε τα μόνα 
οχήματα που ελευθεροκοινωνούσαν 
ανάμεσα στις δύο ζώνες. Ο εξάδελφος 
έφερνε μήνυμα από τον πατέρα. 
Ήταν καλά και μας έστελνε για δώρο 
μία σοκολάτα και δύο αυγά.   Τώρα 
εσείς νομίζετε πως χάρηκα για τη 
σοκολάτα. Όχι πολύ - είχα ξαναφάει 
μία, Αγγλική, στην απελευθέρωση. 
Το θαύμα ήταν τα αυγά. Παιδί της 
κατοχικής πόλης, είχα ξεχάσει πως 
είναι ένα αυγό. Τα χάζευα, τα χάιδευα 
(τι τέλειο σχήμα που έχουν!) κι όταν 
τα βράσαμε και τα κόψαμε, έμεινα 
εκστατικός μπροστά στο χρώμα και 
τη γεωμετρική συμμετρία του κροκού 
μέσα στο ασπράδι.   

Έτσι λοιπόν έγινε που, αντί για 
πασχαλινό, εγώ χάρηκα τότε αυγό 
Χριστουγεννιάτικο. 

Πηγή: www.lifo.gr

Αιφνιδιαστική 
κίνηση από 

τον Ιερώνυμο
Το πράσινο φως για τη λειτουργία 

των ναών ως εμβολιαστικών κέντρων 
έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, 
ανακοινώνοντας την απόφασή του να θέσει 
τις εκκλησίες στη διάθεση της Πολιτείας.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει 
οργανωθεί από την Αρχιεπισκοπή το σχέδιο 

“εμβολιασμοί σε ναούς” και τις επόμενες 
ημέρες θα γίνει πράξη. Σύμφωνα με το Βήμα 
Ορθοδοξίας, ετοιμάζονται να λειτουργήσουν 
ως εμβολιαστικά κέντρα οι ναοί της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εκκλησίες σε 
αρκετές Μητροπόλεις όπως: Σύρου, Ν. 
Ιωνίας, Χίου, Ναυπάκτου, Ιωαννίνων.

Συμβολικός εμβολιασμός αρχιερέα
Επιπλέον, σε μια κίνηση συμβολική αλλά 

και ουσιαστική, ο Αρχιεπίσκοπος -που 
φαίνεται να επιθυμεί να σπάσει το μπλοκ 
των αντιρρησιών των εμβολίων εντός 
της ιεραρχίας και άλλων εκκλησιαστικών 
κύκλων- ανακοίνωσε ότι κάποιος από τους 
Αρχιερείς θα είναι εκεί από την πρώτη 

μέρα για να εμβολιαστεί. Δήλωσε, μάλιστα 
ότι θα εμβολιαζόταν και ο ίδιος εάν δεν είχε 
νοσήσει από τον κορονοϊό και εάν οι γιατροί 
του δεν του είχαν συστήσει να το αποφύγει. 
Με την κίνηση αυτή ο κ. Ιερώνυμος έκλεισε 
προκαταβολικά στόματα αρνητών των 
εμβολιασμών στους κόλπους της εκκλησίας.

Η μετατροπή των εκκλησιών σε 
εμβολιαστικά κέντρα, όπως και ο 
εμβολιασμός των Ελλήνων αλλά και το κατά 
πόσο η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει σε 
αυτούς, που συζήτησαν ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης 
Κικίλιας.

iapopsi.gr
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«Είναι σαν μια νέα 

ζωή»: Η Γουχάν 
μαθαίνει ξανά 
να γιορτάζει

«Αφού βίωσα το πρώτο κύμα της 
επιδημίας στη Γουχάν και ύστερα την 

απελευθέρωση, αισθάνομαι σαν να ζω μια 
δεύτερη ζωή», λέει η Ζάνγκ, 29 ετών, η 
οποία εργάζεται σε κατάστημα υφασμάτων 
στην πόλη, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο 
νέος κορωνοϊός.

Χωρίς μάσκες, ο κόσμος ξεχύνεται στους 
δρόμους, καπνίζει και παίζει διάφορα 
παιχνίδια με ψεύτικα όπλα και μπαλόνια.

Η νυχτερινή ζωή στη Γουχάν έχει 
επιστρέψει στους φυσιολογικούς της 

ρυθμούς, περίπου επτά μήνες μετά την 
άρση του αυστηρού lockdown και οι 
νέοι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτό το 
συναίσθημα της «κάθαρσης».

Σε εικόνες, οι οποίες είναι πλέον 
αδιανόητες για πολλές πόλεις στον κόσμο 
που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια νέα 
έξαρση της πανδημίας, οι νεαροί κάτοικοι 
της Γουχάν σπεύδουν να αποζημιωθούν 
για τον χαμένο χρόνο της καραντίνας.

Η αναβίωση της οικονομίας της Γουχάν 
στον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης, ο 
οποίος δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, προσφέρει 
μια ιδέα του πώς θα μπορούσε να είναι η 
ζωή μετά την πανδημία, κάτι που πολλοί 
ελπίζουν ότι θα γίνει πραγματικότητα το 
2021, μετά την παγκόσμια διάθεση των 
εμβολίων.

Σημειώνεται ότι η Γουχάν δεν έχει 
καταγράψει κανένα τοπικό κρούσμα της 
νόσου από τις 10 Μαΐου, μετά το πέρας 
του lockdown, το οποίο ήταν ένα από 
τα αυστηρότερα που έχουν επιβληθεί 
παγκοσμίως.

Warner Bros: 
Αποζημίωση 25.000 
ευρώ σε Μαροκινό 

επιχειρηματία
Δικαστής στην Ισπανία διέταξε τη Warn-

er Bros να καταβάλει αποζημίωση 25.000 
ευρώ σε έναν Mαροκινό επιχειρηματία, 
επειδή η φωτογραφία του εμφανίστηκε 
μαζί με εικόνες της μαφιόζικης οικογένειας 
Γκαμπίνο σε θρίλερ του 2016 με 
πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ ως 
εγκληματολογικό λογιστή και διάνοια στα 
μαθηματικά.

Ο ενάγων, ο οποίος είχε αρχικά ζητήσει 

250.000 ευρώ από το στούντιο, υποστήριξε 
ότι το ηθικό του ανάστημα και η επιχείρησή 
του επλήγησαν λόγω της σύνδεσής του με 
τη μαφία στην ταινία The Accountant.

Ο άντρας, του οποίου το όνομα 
αποκρύφθηκε στη δικαστική απόφαση, ζει 
στη Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία και 
είπε ότι ο γιος του τον ειδοποίησε για την 
ακούσια εμφάνισή του στην ταινία.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο 
της Βαλένθια αναφέρει ότι το πρόσωπο 
του ενάγοντος διακρίνεται για μόλις ένα 
δευτερόλεπτο σε μια ταινία που διαρκεί 115 
λεπτά. Αναγνωρίζει επίσης τον ισχυρισμό 
της Warner Bros ότι η φωτογραφία είχε 
ληφθεί από ένα αληθινό ένταλμα σύλληψης 
του FBI που εκδόθηκε για τον ενάγοντα 
σχετικά με φερόμενη ηλεκτρονική απάτη 
το 2004.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε 
ότι η φωτογραφία του άνδρα είχε 
χρησιμοποιηθεί στην ταινία «χωρίς καμίας 
μορφής συγκατάθεση, είτε σιωπηρή είτε 
ρητή» και ότι είχε εμφανιστεί κάτω από μια 

επιγραφή με την 
ένδειξη: «ύποπτοι 
σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς 
της οικογένειας 
Γκαμπίνο».

Η παράθεση 
της φωτογραφίας 
και της επιγραφής 
σύμφωνα με 
το δικαστήριο, 
έβλαψε τη φήμη 
του.

Ο δικαστής 
επιδίκασε στον 
άντρα 25.000 ευρώ 
ως αποζημίωση, 
αλλά απέρριψε 
τον ισχυρισμό 
του για απώλεια 
εσόδων, με την 
αιτιολογία ότι δεν 

αποδείχθηκε ότι έχει πληγεί οικονομικά 
ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης της 
εικόνας του στην ταινία.

Σημείωσε επίσης ότι η φωτογραφία του 
ενάγοντος είχε διανεμηθεί στο διαδίκτυο 
ως μέρος της έρευνας για την υποτιθέμενη 
απάτη – και ότι είχε περάσει χρόνο στη 
φυλακή στην Ισπανία.

Ωστόσο, ο δικαστής είπε ότι ο ενάγων δεν 
είχε συναινέσει ποτέ στη χρησιμοποίηση 
της φωτογραφίας του στην ταινία.

«Να έχετε κατά νου ότι ακόμα 
κι αν ασχολούμαστε με ένα έργο 
κινηματογραφικής φαντασίας, ο ενάγων 
δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός που δεν 
θα χάσει τίποτα υποδυόμενος εγκληματικό 
χαρακτήρα, αλλά αντ ‘αυτού ένα άτομο 
πέρα από τον κόσμο της τέχνης και έτσι 
κάποιος που επηρεάζεται πολύ από το πώς 
παρουσιάζεται και πως χρησιμοποιείται η 
εικόνα του» τονίζεται στην απόφαση του 
δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης 
και ο αδελφός του Παναγιώτης

εύχονται 
στους απανταχού Ελληνες

Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο 

τον Καινούργιο Χρόνο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) δήλωσε ότι βρίσκεται σε 
«συνεχή επικοινωνία» με Βρετανούς 
αξιωματούχους σχετικά με την 
εμφάνιση ενός νέου στελέχους του 
κορωνοϊού.

Το εν λόγω στέλεχος εξαπλώνεται 
ταχύτερα σε σχέση με την αρχική 
μορφή του ιού, αν και δεν θεωρείται 
πιο θανατηφόρο.

Η ίδια μετάλλαξη έχει εντοπιστεί 
επίσης στις Κάτω Χώρες, τη Δανία και 
την Αυστραλία, όπως δήλωσε ο ΠΟΥ 
στο BBC.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο, ότι 
το νέο στέλεχος αντιδρά διαφορετικά 
στα εμβόλια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγάλο 
μέρος της νοτιοανατολικής Αγγλίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, 
βρίσκονται πλέον σε καθεστώς 
αυστηρότερων περιορισμός σε μια 
προσπάθεια περιορισμού της ταχείας 
εξάπλωσης του ιού.

«Ήταν εκτός ελέγχου»

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας 
της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ δήλωσε 
σήμερα πως το νέο στέλεχος ήταν 
«εκτός ελέγχου», προκειμένου 
να δικαιολογήσει την επιβολή της 
καραντίνας στο Λονδίνο και σε ένα 
τμήμα της Αγγλίας, η οποία θα 
μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, 
να διαρκέσει εωσότου τα εμβόλια 
καταστούν ευρύτερα διαθέσιμα.

«Δυστυχώς, το νέο στέλεχος 
ήταν εκτός ελέγχου. Έπρεπε να 
ανακτήσουμε τον έλεγχο και ο 
μοναδικός τρόπος να το κάνουμε 
ήταν να περιορίσουμε τις κοινωνικές 
επαφές», δήλωσε ο Χάνκοκ στο 
τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Ολλανδία, Βέλγιο 
αναστέλλουν τις πτήσεις

Την Κυριακή, οι Κάτω Χώρες 
αποφάσισαν την απαγόρευση των 
πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου εξαιτίας του 
νέου στελέχους.

Η απόφαση αυτή ήρθε αφότου σε 
ορισμένα τεστ που διεξήχθησαν στις 
Κάτω Χώρες νωρίτερα τον Δεκέμβριο, 
εντοπίστηκε το ίδιο στέλεχος που έχει 
εμφανιστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναμένοντας «περισσότερα 
στοιχεία» σχετικά με την κατάσταση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ολλανδική 
κυβέρνηση δήλωσε ότι «η περαιτέρω 

εξάπλωση του εν λόγω στελέχους 
στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο».

Επιπλέον, τις πτήσεις και τα 
δρομολόγια των τρένων από τη 
Βρετανία θα αναστείλει και το Βέλγιο 
από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 
(01.00 ώρα Ελλάδας).

Από την πλευρά του, ο 
πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρο 
διευκρίνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο 
VRT ότι η διάρκεια της αναστολής θα 
είναι τουλάχιστον 24 ωρών.

Εξετάζεται αναστολή 
πτήσεων και από 
Γερμανία, Γαλλία 

και Ιταλία

Το ενδεχόμενο αναστολής των 
πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Νότια Αφρική (όπου επίσης 
εντοπίστηκε η παραλλαγή του ιού) 
εξετάζει «σοβαρά» και η Γερμανία, 
ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό 
Πρακτορείο μια κυβερνητική πηγή.

«Οι περιορισμοί στην εναέρια 
κυκλοφορία από τη Βρετανία και 
τη Νότια Αφρική αποτελούν μια 
σοβαρή επιλογή», την οποία εξετάζει 
αυτή τη στιγμή το Βερολίνο, είπε η 
πηγή, προσκείμενη στο γερμανικό 

«Ξέφυγε» από 
τη Βρετανία το 
νέο στέλεχος

Συνεχής επικοινωνία με ΠΟΥ
υπουργείο Υγείας.

Το ενδεχόμενο 
αναστολής εξετάζει 
και η Γαλλία τόσο για 
τις πτήσεις όσο και 
για τα δρομολόγια 
των τρένων ενώ η 
επίσημη απόφαση 
των γαλλικών 
αρχών αναμένεται 
αργότερα σήμερα, 
όπως ανέφερε 
το BFM χωρίς να 
επικαλεστεί τις 
πηγές του.

Αξιωματούχοι στο υπουργείο 
Μεταφορών δεν είναι προς το παρόν 
διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.

Τέλος, το ίδιο μέτρο σχεδιάζει να 
λάβει και η Ιταλία για τις πτήσεις από 
και προς τη Βρετανία, όπως ανέφερε 
ο υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι ντι 
Μάιο σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Ως κυβέρνηση έχουμε το καθήκον 
να προστατεύσουμε τους Ιταλούς, για 
αυτόν τον λόγο, αφού ενημερώσαμε 
τη βρετανική κυβέρνηση, με τον 
υπουργό Υγείας θα υπογράψουμε 
το διάταγμα για την αναστολή των 
πτήσεων με τη Μεγάλη Βρετανία», 
έγραψε ο Ντι Μάιο.

«Προτεραιότητά μας είναι να 
προστατεύσουμε την Ιταλία και τους 
συμπατριώτες μας».

Πηγή: BBC, AFP, Reuters, 
ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Ένα από τα ερωτήματα που έχουν 
απασχολήσει είναι: Πότε γεννήθηκε ο 
Χριστός. Ο Χριστός γεννήθηκε το έτος 
Μηδέν ή το 4 μ.Χ.;

Αν λάβουμε υπ΄ όψιν την ιστορία και 
την Αστρονομία, τότε οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι ο Χριστός γεννήθηκε το 
έτος 4 π.Χ.

Αυτό απέδειξε  και ο διαπρεπής 
αστρονόμος Κων. Χασάπης, ο οποίος 
απέδειξε μάλιστα ότι το Άστρο της Βηθλεέμ 
ήταν αληθινό.

Ας δούμε όμως γιατί πρέπει να πούμε 
ότι ο χρόνος γεννήσεως του Χριστού δεν 
προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια 
σε κανένα από τα Ιερά Ευαγγέλια.

Η Διονυσιακή χρονολογία που 
καθιερώθηκε το 533 μ.Χ. για τους 
επιστήμονες είναι λανθασμένη, γιατί ο 
Διονύσιος ο Μικρός θεώρησε ως έτος 
γεννήσεως του Ιησού το 574 από κτίσεως 
Ρώμης. Στην πραγματικότητα όμως το έτος 
αυτό είναι το 750 από κτίσεως Ρώμης, 
δηλαδή το έτος 4 π.Χ. Και αυτό γίνεται 
φανερό από δύο γεγονότα:

α) Ο Οκταβιανός, στο 28ο έτος της 
ηγεμονίας του οποίου γεννήθηκε ο Ιησούς, 
είχε γίνει ύπατος και μοναδικός κύριος του 
ρωμαϊκού κράτους το 723 από κτίσεως 
Ρώμης, δηλαδή το 31 π.Χ. Αργότερα 
μάλιστα, το 727, δηλαδή το 27 π.Χ. 
ονομάστηκε και “Αύγουστος”.

β) Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή 
Ματθαίο, ο Ιησούς γεννήθηκε “εν ημέραις 
Ηρώδου του βασιλέως” ( Ματθ. 2.1). Είναι 
όμως γνωστό από τον ιστορικό Ιώσηπο 
ότι ο Ηρώδης ο Μέγας πέθανε το έτος 750 
από κτίσεως Ρώμης δηλαδή το έτος 4 π.Χ. 

σύμφωνα με τις αστρονομικές μετρήσεις 
σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, γιατί 
εορτάζετο την πρώτη εαρινή πανσέληνο.

Ο Ιώσηπος αναφέρει ακόμα ότι λίγο 
πριν απο τον θάνατο του Ηρώδη έγινε 
μερική έκλειψη Σελήνης στις 13 Μαρτίου 
του 4 π.Χ. Άρα ο Ηρώδης πέθανε μεταξύ 
13 Μαρτίου και 11 Απριλίου του 4 π.Χ. 
σύμφωνα με την Διονυσιακή χρονολογία.

Κατά τον ευαγγελιστή Μάρκο Λουκά 
ο Ιησούς γεννήθηκε “ εν ετει πεντε και 
δεκάτω της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος… 
Εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην… και 
ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον το 
Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας” 
(Λουκά 3,1-3). “Και Ιησού βαπτισθέντος… 
αυτός ήν Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα 
αρχόμενος (ενν. του έργου του)” (Λουκά 
3,23).

Την εξουσία, είναι γνωστό όμως ότι την 
ασκούσε ουσιαστικά ο Τιβέριος Κλαύδιος 
Νέρων σαν αυτοκράτορας, όχι από το 
767 από κτίσεως Ρώμης (14 μ.Χ.) αλλά 
από το 765 από κτίσεως Ρώμης (12 μ.Χ.) 
όταν είχε υποκαταστήσει τον αυτοκράτορα 
Οκταβιανό. Μόνο λοιπόν εάν θεωρηθεί το 
έτος 765-766 από κτήσεως Ρώμης (14-
15 μ.Χ.) το πρώτο έτος της ηγεμονίας το 
Τιβερίου, τότε: α) 15ο έτος της ηγεμονίας 
του είναι το 779-780 από κ. Ρ. (26-27 
μ.Χ.) και β) Επαληθεύεται η πληροφορία 
του Ματθαίου, οτι ο Ιησούς γεννήθηκε “εν 
ημέραις Ηρώδου” δηλαδή το 750 από κ. Ρ. 
(4 π.Χ.).

Ας δούμε όμως τι λέει και ο ευαγγελιστής 
Ιωάννης. Όταν ο Ιησούς μετέβη στην 
Ιερουσαλήμ, το πρώτο Πάσχα του 
δημοσίου βίου του οι Ιουδαίοι του ζήτησαν 

σημείο ότι είναι ο Μεσσίας. Οπότε εκείνος 
απάντησε: “λύσατε τον ναόν τούτον και 
εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν”. Και οι 
Ιουδαίοι του απάντησαν: “Τεσσαράκοντα 
και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος και 
εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν;”

Κατά τον Ιώσηπο, όμως, η ανοικοδόμηση 
του ναού άρχισε το 18ο έτος της βασιλείας 
του Ηρώδου του Μεγάλου 734-735 
από κτήσεως Ρώμης (20-19 π.Χ.). 
Επειδή λοιπόν οι Ιουδαίοι αναφέρθηκαν 
σε 46 συμπληρωμένα έτη από της 
ανοικοδομήσεως του ναού, αυτό σημαίνει 
ότι το πρώτο Πάσχα μετά το 46ο έτος της 
ανοικοδομήσεως (27 μ.Χ.) είναι το 28 μ.Χ.

Επομένως τα γεγονότα της ζωής και 
του έργου του Ιησού, όσα καλύπτουν το 
διάστημα από της βαπτίσεως μέχρι του 
πρώτου Πάσχα (28 μ.Χ.) δεν είναι πολλά. 
Και το διάστημα αυτό δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο των 6 μηνών. Και η βάπτιση 
του Ιησού θα πρέπει να έγινε όχι νωρίτερα 

Πότε γεννήθηκε ο Χριστός: 
Το έτος Μηδέν ή το 4 μ.Χ

από τον Οκτώβριο του έτους 780 από κ.Ρ. ( 
27 μ.Χ.) εφ΄ όσον το Πάσχα εορτάζετο στις 
αρχές Απριλίου.

Ο Ιησούς όμως ήταν περίπου 30 ετών 
όταν βαπτίσθηκε και άρα θα πρέπει να 
γεννήθηκε το έτος 750 από κ. Ρ. Δηλαδή 
το 4.μ.Χ.

Πρέπει να αναφερθεί ότι στο ευαγγέλιο 
του Λουκά γίνεται λόγος για την απογραφή 
κατά την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς και 
η οποία “πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος 
της Συρίας Κυρηνίου. Άρα και σύμφωνα 
με τα νεώτερα αρχαιολογικά ευρήματα ο 
Κυρήνιος ήταν διοικητής της Συρίας το 4 
μ.Χ.

Με το γεγονός όμως της γεννήσεως του 
Ιησού Χριστού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 
και ο αστέρας της Βηθλεέμ Οι έρευνες που 
έγιναν απο αστρονόμους, δείχνουν οτι και 
αυτό το περίεργο ουράνιο φαινόμενο δεν 
συνέβη το έτος μηδέν.

dogma.gr
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Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ MARKHAM (YORK REGION)

ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ

Καλές Γιορτές
Ευλογημένα Χριστούγεννα
και ο Καινούργιος Χρόνος 
να φέρει σε  όλο τον κόσμο 

Υγεία και Χαρά!

Ο πρόεδρος του κ. Γιάννου 
ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Θ. Παρασκευόπουλος

και τα τα μέλη του Διοικητικού 
η πρόεδρος και τα μέλη της 
Φιλοπτώχου αδελφότητας 

 εύχονται ολόψυχα 
σε όλους τους Έλληνες να περάσουν 

Όμορφες Χριστουγεννιάτικες Μέρες 
και το Νέο Έτος να φέρει
Αγάπη, Ειρήνη και Υγεία! 

Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης- Toronto

Οι ιερείς, ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου

η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
οι Ιεροψάλτες, οι Ιερόπαιδες

το προσωπικό του γραφείου και του βιβλιοπωλείου
οι Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι 

στο Κατηχητικό και Ελληνικό σχολείο
η Νεολαία, τα Χορευτικά συγκροτήματα, 

η Ομάδα Υπερηλίκων
Και όλα τα μέλη της Κοινότητας

του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Mississauga

Εύχονται σε όλη την Ελληνική Παροικία
Ευλογημένα Χριστούγεννα

και με Υγεία το Νέο Έτος 2021

Ι. Ν. Προφήτη Ηλία- MississaugaΙ. Ν. Aγ. Παντελεήμονος, Αννης
και Παρασκευής - Markham

Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου - Toronto

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος
π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης

ο Πρόεδρος κ. Γρηγόριος Καράκουλας
και τα μέλη του Ενοριακού Συμβουλίου

η Πρόεδρος Σουλτάνα Σαμαρτζή
και τα Μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος

η Γραμματεύς, οι Κατηχήτριες
οι Ιεροψάλτες, η Χορωδία, οι Ιερόπαιδες

οι Νεωκόροι και όλοι οι Εθελοντές
του ιστορικού Ναού Αγίου Γεωργίου

της “Μάννας Εκκλησίας”
των Ελληνορθοδόξων του Οντάριο

Εύχονται σε όλους τους Ομογενείς μας
Καλά Χριστούγεννα

και Ευλογημένη σε υλικά και πνευματικά αγαθά
η Νέα Χρονιά 2021
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Ο επιχειρηματίας κ. Κώστας Πάλας
και η οικογένειά του

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο και Καρποφόρο 

τον Νέο Έτος

Καθώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την εορταστική περίοδο 
των Χριστουγέννων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με 
τη λειτουργία των παρεκκλησιών μας στο Ελληνικό Γηροκομείο. 
Όπως γνωρίζετε, τα παρεκκλήσια μας χτίστηκαν για τις 
ανάγκες των κατοίκων μας και λειτουργούν, όπως και όλος ο 
υπόλοιπος οργανισμός μας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
Υπουργείου Μακροχρόνιας Φροντίδας. Όπως και τα υπόλοιπα 
Γηροκομεία, λαμβάνουμε τις οδηγίες μας από το Υπουργείο 
Μακροχρόνιας Φροντίδας του Οντάριο. Λόγω της πανδημίας 
COVID-19, και σύμφωνα με την Οδηγία Αριθμός # 3 για 
εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης και βάσει του νόμου 
περί προστασίας και προώθησης της υγείας από τον επικεφαλής 
Ιατρικό Υπεύθυνο Υγείας του Οντάριο, όλες οι Εκκλησιαστικές 
Ακολουθίες και η Θεία Κοινωνία δεν επιτρέπονται σ ’αυτή τη 
περίοδο και ούτε οι ιερείς θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα 
τους διότι σύμφωνα με τους κανονισμούς θεωρούνται μη-
απαραίτητοι επισκέπτες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να 
είναι δύσκολο για όλους τους κατοίκους μας, αλλά πρέπει να 
ακολουθήσουμε τους κανονισμούς, καθώς προσπαθούμε να 
τους κρατήσουμε ασφαλείς και να βγούμε από την πανδημία. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
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Όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, έτσι 
και φέτος, η υφήλιος ετοιμάζεται να γιορτάσει 
τα Χριστούγεννα. Παρά τα κοινά, γιορτινά 
έθιμα που σχεδόν όλοι μας γνωρίζουμε 
και τηρούμε, ωστόσο, κάθε χώρα και κάθε 
περιοχή διατηρεί και τα δικά της.

Για τον πιο εορταστικό μήνα του 
έτους, λοιπόν, συγκεντρώσαμε τα πιο 
χαρακτηριστικά έθιμα από όλο τον κόσμο, 
αλλά και ένα ακόμη, το οποίο μπορεί να 
μην μετράει αιώνες παράδοσης, αλλά 
είναι σίγουρα το πιο απολαυστικό. Ας τα 
ανακαλύψουμε ένα προς ένα.

Τα «μικρά Χριστούγεννα» 
στην Ιρλανδία

Ανήμερα των Φώτων στις 6 Ιανουαρίου, 
οι γυναίκες στην Ιρλανδία γιορτάζουν τα 
δικά τους Χριστούγεννα ή το «Nollaig na 
mBan», που σε ελεύθερη μετάφραση 
σημαίνει «τα μικρά Χριστούγεννα των 
γυναικών». Η παράδοση θέλει τις γυναίκες 
να είναι εξουθενωμένες από τις οικιακές 
υποχρεώσεις της εορταστικής περιόδου, 
επομένως εκείνη την ημέρα, δικαιούνται να 
ξεκουραστούν και να μην κάνουν απολύτως 
τίποτα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι 
ρίζες της συγκεκριμένης γιορτής, ανάγονται 
στο παγανιστικό παρελθόν της χώρας. 
Το έθιμο, με διάφορες ονομασίες, είναι 
παρά πολύ παλιό και όπως σημειώνουν οι 
μελετητές, δεν αποκλείεται να συνδέεται με 
τις μητριαρχικές κοινωνίες και τον ηγετικό 
ρόλο που είχαν οι γυναίκες σε αυτές.

Το μεγάλο λαχείο 
στην Ισπανία

Φέτος σε όλον τον κόσμο οι δρόμοι θα 
είναι άδειοι την περίοδο των γιορτών, λόγω 
της πανδημίας. Όπως εδώ και δύο δεκαετίες 
όμως, έτσι και φέτος στις 22 Δεκεμβρίου, οι 
Ισπανοί θα κάνουν ένα διάλειμμα από τη 
διασκέδαση και θα καθηλωθούν μπροστά 
από τις τηλεοράσεις τους. Βλέπετε, κάθε 
χρόνο εκείνη την ημέρα, πραγματοποιείται η 
κλήρωση του χριστουγεννιάτικου λαχείου ή 
αλλιώς του «ελ γκόρδο», όπως αποκαλείται 
στην Ισπανία. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο 
λαχείο κυκλοφόρησε στην Ισπανία το 1812 
και είναι εξαιρετικά σπάνιο κάποιος Ισπανός 
να μην αγοράσει έστω και ένα «για το καλό», 
ενώ είναι σύνηθες να συμμετέχουν με έναν 
κοινό λαχνό ακόμα και ολόκληρα χωριά. Ο 
λόγος, πέρα από εθιμοτυπικός, είναι και 
προφανής: Το έπαθλο για τον πρώτο αριθμό 
ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ και τα συνολικά 

διανεμόμενα κέρδη υπερβαίνουν τα 2 
δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά 
το συγκεκριμένο λαχείο το πιο επικερδές 
στον κόσμο.

Πάντα Χριστούγεννα 
στο Κρίστμας

Τι να τα κάνεις τα έθιμα, όταν κάθε μέρα 
είναι Χριστούγεννα; Έτσι φαίνεται πως 
σκέφτηκαν οι κάτοικοι ενός χωριού στη 
Φλόριντα των ΗΠΑ, το οποίο είχε το όνομα 
και αποφάσισε να αποκτήσει και τη… 
χριστουγεννιάτικη χάρη. Πρόκειται για το 
Κρίστμας, ένα χωριό 1.146 κατοίκων, στο 
οποίο τα πάντα θυμίζουν Χριστούγεννα, 
365 μέρες το χρόνο. Η διακόσμηση στους 
δρόμους είναι μόνιμα χριστουγεννιάτικη, ενώ 
τα ονόματα των οδών είναι εμπνευσμένα 
από τα Χριστούγεννα, για αυτό και εκεί 
μπορούμε να βρούμε την οδό Βηθλεέμ ή 
τη λεωφόρο Αστέρος. Φυσικά, δεν λείπουν 
ποτέ και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά από 
τους φούρνους του χωριού, ενώ πάντα 
στο τοπικό ταχυδρομείο είναι διαθέσιμες 
χριστουγεννιάτικες κάρτες, ώστε να μπορεί 
να γραφεί και να στέλνει, όποιος θέλει, τις 
ευχές του, κάθε στιγμή του χρόνου.

Κάτι καλύτερο στην Ελλάδα
Όλα τα παραπάνω έθιμα διατηρούνται 

για δεκαετίες, αν όχι για αιώνες. Όμως 
αυτό στο οποίο θα αναφερθούμε τώρα, 
κατάφερε να κερδίσει τις «καρδιές» των 
ενήλικων ατμιστών στην Ελλάδα μέσα σε 
έναν μόλις χρόνο και να γίνει η αγαπημένη 
τους συνήθεια. Ο λόγος για το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο Νέας Γενιάς myblu, το οποίο είναι 
πλέον το No1 στην κατηγορία του, στη χώρα 
μας. Όπως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
κάποια έθιμα διατηρούνται, έτσι δεν είναι 
τυχαία και η πρωτιά του myblu, διότι για 
την παραγωγή του εφαρμόζονται αυστηρά 
ποιοτικά πρότυπα, ενώ υποβάλλεται 
σε πολυάριθμους ελέγχους ασφαλείας. 
Άλλωστε, μέσα από το πρωτοποριακό de-
sign, την ποικιλία στις γεύσεις και την ευκολία 
στη χρήση, κατάφερε να πραγματοποιήσει 
την υπόσχεσή του για κάτι καλύτερο.

Τα φετινά Χριστούγεννα, λοιπόν, μας 
δίνεται η ιδανική αφορμή να προσφέρουμε 
το κάτι καλύτερο στον εαυτό μας, αν είμαστε 
ενήλικες καπνιστές ή ατμιστές. Είτε μας 
αρέσει να ακολουθούμε πιστά όλα τα έθιμα 
των ημερών, είτε όχι, ο Άγιος Βασίλης έχει 
ήδη βρει το δικό μας!

cnn.gr

Χριστουγεννιάτικα έθιμα 
σε όλο τον κόσμο 

κι ένα νέο, δικό σου
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκη

Η διεύθυνση  και το προσωπικό 
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα
Αίσιο και Ευτυχές το Νέο Ετος

Χριστούγεννα 2020
και επί Γης Ειρήνη…

Λόγω της μεγάλης εορτής των 
Χριστουγέννων που ετοιμαζόμαστε να 
γιορτάσουμε, θα επαναλάβω και φέτος 
λίγες από τις πάντα επίκαιρες σκέψεις 
που είχαμε δημοσιεύσει και τα περασμένα 
Χριστούγεννα.

Συγχρόνως θα απευθύνω θερμές ευχές 
για:

Καλά Χριστούγεννα, Χριστιανικά και εν 
μετανοία Χριστούγεννα, ώστε και εμείς να 
«ἀκολουθήσωμεν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», 
και με πίστη «μετά τῶν μάγων και τῶν 
ποιμένων» να προσκυνήσωμεν τον Χριστό, 
που έγινε για μας άνθρωπος και γεννήθηκε 
ταπεινά στο σπήλαιο της Βηθλεέμ.

Φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι 
διαφορετικά, λόγω της πανδημίας

Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης.

«Η Μητρόπολη των εορτών» κατά τον 
ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος εύλογο είναι 
να μας προτρέπει να μην ξεχνάμε και 
«πάντα τῶν ὑπὲρ ἡμῶν (από τον Χριστό) 
γεγενημένα», τουτέστιν «τοῦ Σταυροῦ, τοῦ 
Τάφου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς 
εἰς οὐρανοὺς Ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν 
Καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν 
Παρουσίας».

(Αναφορά του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, που προσέξουμε μπορούμε 
να τα ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία).

Χριστούγεννα 2020
Μόνο που φέτος, λόγω Κορωνοϊού όλα, 

όσα ξέραμε και ήταν άρρητα συνδεδεμένα 
με τα Χριστούγεννα λόγω της πανδημίας 
έχουν αλλάξει, αφού:

Όλα τα σκιάζει η πυκνή σκοτεινιά,
που σπέρνει ολόγυρα τον θάνατο και 

κάθε είδους συμφορά!

Αλλωστε αντί για «καλημέρα» συχνά λέμε 
και συχνότερα ακούμε εκφράσεις όπως:

«Τί είναι αυτό το κακό 
που μας βρήκε;»

«Ο πατέρας μου είναι στο Νοσοκομείο 
με τον ιό, και δεν έχω δικαίωμα, ούτε και να 
πάω να τον δω!»

«Πέθανε η μάνα μου από τον ιό και όχι 
μόνο στο Νοσοκομείο, αλλά ούτε και στο 
κλειστό φέρετρό της δεν μπόρεσα να την 
δω!»

«Πότε θα μπορέσουμε να ξαναπάμε 
χωρίς περιορισμούς και πάλι στις Εκκλησίες 
μας;»

«Πότε τα παιδιά θα αρχίσουν να 
πηγαίνουν κανονικά στα Σχολεία τους;»

«Πότε θα ξαναπάμε στις Λέσχες μας να 
δούμε τους φίλους μας και να παίξουμε και 
κανά χαρτάκι;»

«Πότε θα δούμε αθλητικούς αγώνες 
και τις χιλιάδες των φιλάθλων να τους 
παρακολουθούν;»

«Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το κακό, 
που μας βρήκε;»

«Ποτέ θα πάω και πάλι να με εξετάσει, ο 
γιατρός;»

«Πότε, τέλος πάντων, θα πετάξουμε 
αυτές τις μάσκες;»

Ερωτήσεις που συχνά «μασκοφορε-
μένοι», προς «μασκοφορεμένους» αλλά και 
από δύο μέτρα μακριά ευρισκομένους, τις 
λέμε ή τις ακούμε από γνωστούς, αλλά και 
αγνώστους!

Και μετά, προσπαθείς να πας στην 
Εκκλησία και οι εκκλησιαστικοί επίτροποι, 
που πλέον υποχρεώθηκαν να κρατούν 
παρουσιολόγιο και να γίνουν και θυρωροί, 
σου λένε «δεν μπορείς να μπεις μέσα γιατί 
συμπληρώθηκε ο αριθμός των 25 ατόμων, 
που βάσει του νόμου επιτρέπονται!»

Χαώδης, είναι η κατάσταση που επικρατεί 
και στα καταστήματα σαν πας να ψωνίσεις, 
γιατί και σε αυτά υπάρχει όριο πελατών. 

Επί πλέον και σε αυτών την είσοδο, στέκει 
φρουρός κάποιος θυρωρός/τροχονόμος, 
που επιβλέπει, προκειμένου οι εν τω 
καταστήματι πελάτες να μην υπερβαίνουν 
το επιτρεπόμενο όριο.

Απίθανες σκηνές! Αλλοτε οι 
καταστηματάρχες μας παρακαλούσαν να 
μπούμε στο κατάστημά τους, αφού κατά 
που λέγανε και οι παλιοί έμποροι «και η 
σκόνη των πελατών που θα περάσουν από 
το κατάστημα, όφελος είναι.» Και τώρα, 
τώρα με αυστηρό ύφος, που δεν παίρνει 
παζάρι μας λένε, «μην βιαζόσαστε καθήστε 
έξω, θα σας πούμε εμείς πότε θα μπείτε!»

Και «εις ώτα μη ακουόνταν» συχνά, 
μεταξύ σοβαρού και αστείου, ακολουθεί η 
απάντηση «μα κάνει κρύο, προσπαθούν να 
μας προστατέψουν από τον Κορωνοϊό και 
θα πεθάνουμε από πνευμονία…»

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ακούς ότι 
το κατάστημα ενός φίλου σου, ή εν πάσει 
περιπτώσει, κάποιο κατάστημα της γειτονιάς 
σου, έκλεισε και δεν θα ανοίξει πάλι!

Μέσα σε όλα αυτά, έρχονται οι εντολές:
Προσοχή ο μέγας εχθρός, ο επάρατος 

Κορωνοϊός, είναι αόρατος αλλά είναι 
παντού. Για να αντιμετωπιστεί, πρέπει:

«να φοράμε μάσκα σε όλους τους 
κλειστούς χώρους»

«να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με 
αντισηπτικά υγρά»

«να τηρούμε τις μεταξύ μας αποστάσεις»
«να μην πάμε ούτε και στα σπίτια των 

παιδιών μας»
«να μην αγκαλιάζουμε ούτε τα εγγόνια 

μας.»
«Να κλειδαμπαρωθούμε στα σπίτια μας.»
Ετσι μόνο, συνιστούν οι αρμόδιοι, θα 

αποφύγουμε την εξάπλωση του ιού,
έτσι μόνο θα θρηνήσουμε λιγότερα 

θύματα,
έτσι μόνο δεν θα μολυνθεί ο καθένας μας, 

γιατί όλοι κινδυνεύουμε,
έτσι μόνο θα επανέλθουμε το συντομότερο 

στην προ της πανδημίας κατάσταση, και
προσοχή, έτσι μόνο «δεν θα φάμε 

πρόστιμα» που είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά.
Άλλωστε, μην ξεχνάτε, η αστυνομία είναι 

παντού και παραμονεύει!
Εκτός αυτών, είναι πολλοί που, ενώ είχε 

καθοριστεί η ημερομηνία που θα έκαναν 
εγχείρηση, (στο μάτι, στον γοφό, στο πόδι..), 
ειδοποιήθηκαν ότι η ημερομηνία μετατέθηκε, 
«μετατέθηκε για αργότερα,» αλλά «δεν μου 
καθόρισαν την νέα ημερομηνία!».

Όμως υπάρχουν και οι άλλοι, που 
αισθάνθηκαν άσχημα και υπό φυσιολογικές 
συνθήκες θα είχαν πάει στο Πρώτων 
Βοηθειών, αλλά «δια τον φόβο της 
πανδημίας» τέτοια επίσκεψη ούτε και 
στα παιδιά τους να την εκφράσουν δεν 
τόλμησαν.

Αλλοι παραπονούνται ότι δεν μπορούν να 
επισκεφτούν το γιατρό τους, γιατί και αυτός 
«μου ακύρωσε το ραντεβού που είχα μαζί 
του αφού μόνο από τηλεφώνου συνομιλεί 
και δίνει τις ιατρικές του συμβουλές και 
συμπληρώνει τις συνταγές».

Χριστούγεννα 2020. Παντού σε όλον τον 
κόσμο σχεδόν τα ίδια!

Χριστούγεννα 2020, η ίδια περίπου 
κατάσταση με εκείνη που ζήσαμε και το 
Πάσχα. Μόνο που τότε ήταν το «πρώτο 
κύμα της πανδημίας» και νομίζαμε ότι θα 
περάσει γρήγορα. Τώρα ζούμε «το δεύτερο 
κύμα» και οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα 
έρθει και «τρίτο και τέταρτο κύμα...»

Ακούς την λέξη «κύμα» και αμέσως 
θυμάσαι τον εκκλησιαστικό ύμνο «Κύματι 
θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην 
τύραννον….»

Μόνο που εδώ, «διώκτης τύραννος» δεν 
είναι ένας ανά τους αιώνες ανασταυρωτής 
του Χριστού, ένας νέος Φαραώ, αλλά η 
μάστιγα του Κορωναϊού, που ήλθε να μας 
ταλαιπωρήσει. Τώρα ως απάντηση, σε 
όσους αναρωτιούνται γιατί, εύστοχο νομίζω 
είναι και το ότι, ενώ «τ ὸ φῶς (δηλαδή 
ο Χριστός) ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, οἱ 
ἄνθρωποι ἠγάπησαν μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ 
φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα».

Δηλαδή κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη 

Γ’3,19, η αιτία της ταλαιπωρίας των 
ανθρώπων οφείλεται και στο ότι «ενώ το 
φως, ο Υιός του Θεού, ήλθεν στον κόσμον, 
οι άνθρωποι ηγάπησαν και έδωσαν μάλλον 
την καρδιά τους στο σκοτάδι και όχι στο 
φως. Και τούτο, διότι τα έργα των ήσαν 
πονηρά!!».

Ευχάριστα νέα από το μέτωπο του 
Κορωνοϊου: βρέθηκε το εμβόλιο, 

άρχισαν οι εμβολιασμοί!!

Όμως, χαρείτε, μην σκιαζόσαστε στα 
σκότη, ανακαλύφτηκε το εμβόλιο, οπότε

«σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι,
της καταπολέμησης του ιού την ελπίδα 

έχει φέρει!»
Αυτό μας λένε οι ειδικοί.
Ετσι, ήδη μετά το Ηνωμένο Βασίλειο 

και τις ΗΠΑ, άρχισαν και στον Καναδά οι 
εμβολιασμοί. Επί πλέον, εντός των ημερών 
και οπωσδήποτε πριν τελειώσει ο χρόνος, 
θα αρχίσουν και στην Ενωμένη Ευρώπη, 
δηλαδή και στην Ελλάδα, προς την οποία 
έχουμε συνεχώς τα βλέμματα στραμμένα.

Επειτα και μετά από αυτές τις πλούσιες 
χώρες, θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί και 
στις άλλες χώρες, τις χώρες του τρίτου 
λεγόμενου κόσμου, πολλές εκ των οποίων 
δύσκολα θα μπορέσουν να καλύψουν το 
κόστος των εμβολίων των λαών τους.

Αρχικά φυσικά θα εμβολιάζονται, ή 
μάλλον άρχισαν να εμβολιάζονται οι πιο 
ευπαθείς ομάδες, κατόπιν θα εμβολιάζονται 
οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της 
μάχης κατά του ιού (γιατροί, νοσοκόμοι, 
εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και τα 
Γηροκομεία, δάσκαλοι, οι πιο ηλικιωμένοι…). 
Ετσι και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος 
σίγουρα απηχεί την άποψη κορυφαίων 
ειδικών, «όταν οι εμβολιασθέντες φτάσουν 
στο 70% του πληθυσμού θα μιλάμε με 
ασφάλεια πως αφήσαμε πίσω μας την 
πανδημία»….

Είθε να γίνει αυτό πραγματικότητα, αφού 
λόγω της πίεσης που δέχονται γιατροί, 
πολιτικοί, φαρμακευτικές εταιρίες, αυτός 
ο στόχος μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 
μέχρι το Καλοκαίρι του 2021, οπότε και 
«θα αφήσουμε πίσω την πανδημία» και θα 
αρχίσουμε να κλείνουμε τις πάσης φύσεως 
πληγές που άφησε πίσω της.

Χαρείτε λοιπόν και λίγη ακόμα υπομονή, 
αφού και αυτή η πανδημία θα περάσει…

Θα αποφύγω να σταθώ στην 
πολυπλοκότητα του πρωτοφανούς 
εγχειρήματος του εμβολιασμού τουλάχιστον 
του 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και 
μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Σημειώνουμε ότι ο παγκόσμιος 
πληθυσμός, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2020 ανερχόταν σε 
7,800,000,000 άτομα.

Χριστούγεννα λοιπόν, ας μην αφήσουμε 
τον Κορωναϊό να χαλάσει την απλότητα 
των Χριστούγεννων, έτσι απλά, όπως 
τόσο απλά την περιγράφει ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς.

Χαρείτε λοιπόν και λίγη ακόμα υπομονή, 
αφού και αυτή η πανδημία θα περάσει…

Καλά Χριστούγεννα, Χριστιανικά και εν 
μετανοία Χριστούγεννα, ώστε και εμείς να 
«ἀκολουθήσωμεν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ» 
και με πίστη «μετά τῶν μάγων και τῶν 
ποιμένων» να προσκυνήσωμεν τον Χριστό, 
που έγινε για μας άνθρωπος και γεννήθηκε 
ταπεινά στης Βηθλεέμ το σπήλαιο.

“Τι πρόσφερε ο Χριστιανισμός στην 
ανθρωπότητα”

“Ο Χριστός Ευρήκεν έναν κόσμον νεκρόν 
και άταφον και έναν πολιτισμόν αποπνέοντα 
την φρικτήν δυσωδίαν της σήψεως, και 
του ενέπνευσε νέαν ζωήν. Κατήργησε 
την δουλείαν και την αγρίαν θηριομαχίαν. 
Εστιγμάτισε την αυτοκτονίαν και την 
παιδοκτονίαν. Ενοσήλευσε τον ασθενή 
και εστέγασε τον ορφανόν. Εθεμελίωσε 
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νέας ηθικάς αρχάς: ανύψωσε την γυναίκα 
και εξευγένησε τον γάμον. Περιέβαλε με 
ακτινωτόν φωτοστέφανον την παιδικήν 
ηλικίαν. Ανήγαγε εις μεγάλας αρετάς 
την ευσπλαγχνίαν και την ελεημοσύνην. 
Εφανέρωσε την αγγελικήν καλλονήν της 
ηθικής αγνότητος. Ανέδειξε την αγάπην εις 
καθολικήν μεταξύ πάντων των ανθρώπων 
αρετήν και εις παγκόσμιον ιδανικόν. . .”

Καθ. Παν. Τρεμπέλας
(Από το βιβλίον “Χριστός γεννάται 

δοξάσατε”)

ΜΙΑ “ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ” ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Κείμενον: Τοιούδε μόχθου τέρμα μη τι 
προσδόκα, πριν αν θεών τις διάδοχος των 
σων πόνων φανή θελήση τ’ εις αναύζητον 
μολείν. Άϊδην κνεφαία τ’ άμφι ταρτάρου 
βάθη. Προς ταύτα βούλευ’, ως όδ’ ου 
πεπλασμένος ο κόμπος, αλλά και λίαν 
ειρημένος ψευδηγορείν γαρ ουκ επίσταται 
στόμα το Δίον, αλλά παν έπος τελεί. Συ 
δε πάπαινε και φρόντιζε, μηδ’ αυθάδιαν 
ευβουλίας άφεινον ηγήση ποτέ.

Αισχύλου, Προμηθεύς δεσμώτης, στ. 
1026-1035

Μετάφραση: Σ’ αυτό το βάσανο μη 
περιμένεις κάνενα τέλος, εκτός κι αν 
εμφανιστεί κάποιος θεός για να διαδεχθεί 
τους πόνους σου και να θελήσει να κατεβεί 
στον ανήλιο Άδη και στα σκοτεινά βάθη των

Ταρτάρων. Αυτά να σκέπτεσαι, επειδή 
αυτός ο λόγος δεν είναι μάταιη φοβέρα, αλλά 
πολύ ξεκάθαρος. Διότι το στόμα του Δία δεν 
ξέρει να λέει ψέματα, αλλά πραγματοποιεί 
κάθε λόγο του. Εσύ δε, κοίτα γύρω σου, 
σκέψου και μη νομίζεις ότι η αυθάδεια είναι 
ποτέ καλύτερη από την συνετή σκέψη.

Επί πλέον ο Αισχύλος κάνει μια ακόμα 
πιο εντυπωσιακή προφητεία για τον Ιησού 
Χριστό, αυτή τη φορά μέσα από τα λόγια 
του Προμηθέα, σε διάλογό του με την 
ΠΑΡΘΕΝΑ Ιώ:

ΙΩ: «Ποιος είναι που θα σε λύσει χωρίς τη 
θέληση του Δία;»

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: «Ένας από τους δικούς 
σου απογόνους πρέπει να είναι».

ΙΩ: «Πώς είπες; Αλήθεια δικό μου παιδί 
θα σ’ απαλλάξει απ’ τα βάσανα;»

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: «Τρίτης γενιάς γέννημα 
θα είναι μετά από δέκα γενιές».

Προσέξτε! Εδώ ο Αισχύλος, σε ανύποπτο 
χρόνο, δηλώνει ότι από την ΠΑΡΘΕΝΟ θα 
γεννηθεί μετά από 13 γενιές Ο ΣΩΤΗΡΑΣ, 
που θα ενεργήσει χωρίς τη θέληση του Δία 
(!!!) Πότε δηλαδή;

Τα 450 - 460 που χωρίζουν την παράσταση 
του Αισχύλου για τον Προμηθέα Δεσμώτη 
από τη γέννηση του Ιησού Χριστού, χωράνε 
ΑΚΡΙΒΩΣ 13 ΓΕΝΙΕΣ.

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι τίμησαν 
τη σοφία τους με προφητείες για τον 
Χριστό. Αντιθέτως, υπάρχουν σήμερα 
νεοπαγανιστές, που αρνούνται βεβαιωμένες 
αλήθειες, που μαρτυρήθηκαν από αυτόπτες 
μάρτυρες, με τίμημα τη ζωή τους!

Του Γεωργίου Καρύδη

Παρά τα αυστηρά μέτρα που 
επί εβδομάδες ισχύουν, είναι πολύ 
ανησυχητικά τα φαινόμενα εξάπλωσης 
του Κορωναϊού τόσο στην Επαρχία μας, 
όσο και στον υπόλοιπο Καναδά. Στο 
Κεμπέκ οι ανά ημέρα καταγεγραμμένοι 
φορείς υπερβαίνουν τους 1,000. Μόλις 
χθές Παρασκευή έφτασαν στους 1,773, 
ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στα 
Νοσοκομεία έφτασαν στους 1,011. Επί 
πλέον 141 ασθενείς νοσηλεύονταν σε 
μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ενώ 
36 άτομα πέθαναν.

Ετσι για πρώτη φορά από την περασμένη 
άνοιξη, η επαρχία ανέφερε περισσότερους 
από 1,000 νοσηλευόμενους λόγω 
Κορωναϊού. Ο αριθμός αυτός μόλις μία 
ημέρα πριν, ανερχόταν σε 871 άτομα.

Προ αυτής της δραματικά εξελισσόμενης 
κατάστασης, ο Υπουργός Υγείας του 
Κεμπέκ Christian Dubé, μέσω δημόσιας 
εμφάνισής του, παρακάλεσε τους πολίτες 
της Επαρχίας, να ακολουθήσουν πιστά 
και κατά τις ημέρες των εορτών τα μέτρα 
που ισχύουν για να μην επιβαρυνθούν 
τα Νοσοκομεία τον Ιανουάριο. Επί 
πλέον απεκάλυψε, ότι επειδή σε μερικές 
περιοχές τα Νοσοκομεία ξεπέρασαν 
τα όρια των ασθενών που μπορούν να 
φροντίζουν, το Υπουργείο προχώρησε 
σε μέτρα προετοιμασίας κρεββατιών και 
εκτός Νοσοκομείων. Μία από αυτές τις 
κλινικές ανάγκης που κατασκευάζεται στην 
Επαρχιακή μας Πρωτεύουσα βρίσκεται σε 
τοπικό ξενοδοχείο, όπου προετοιμάζονται 
δωμάτια και χώροι υποδοχής νέων 
ασθενών, που όλα δείχνουν ότι έρχονται.

Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία 
του, για την διαμορφούμενη κατάσταση 
ο Υπουργός, τόνισε ότι ενδέχεται, 
σύντομα, όχι μόνον να μην υπάρχουν 
νοσοκομειακές κλίνες για να υποδεχτούν 
τους νέους φορείς, αλλά να παρουσιαστεί 
και έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, 
αφού οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα, 
επί μήνες εργάζονται υπερβολικά.

«Το δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης 
και το προσωπικό μας δεν μπορούν να 
αντέξουν σε αύξηση των περιπτώσεων 
που ενδεχομένως θα έχουμε μετά τις 
διακοπές των Χριστουγέννων», δήλωσε ο 
κ. Ντουμπέ.

Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί

Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα είναι 
τα μηνύματα από τους εμβολιασμούς, 
που συνεχίζονται απρόσκοπτα και με 
επιταχυνόμενους ρυθμούς. Μέχρι την 
Παρασκευή, στο Κεμπέκ τα άτομα που 
είχαν εμβολιαστεί ανέρχονταν σε 3,305.

Η Επαρχία ετοιμάζεται για περισσότερους 

εμβολιασμούς και από την επόμενη 
εβδομάδα θα λειτουργούν 21 κέντρα 
εμβολιασμού σε 15 περιοχές της Επαρχίας 
μας.

Σημειώνουμε ότι από την αρχή της 
πανδημίας οι φορείς του ιού σε όλον τον 
Καναδά ανέρχονται σε 493,308. Από 
αυτούς έχουν πεθάνει 14, 004.

Οι αντίστοιχοι αριθμοί στο Κεμπέκ, ήταν 
171, 028 και 7,671 και στο Οντάριο 152, 
898 και 4,081. Συγκριτικά, στην Ελλάδα 
ήταν 128,710 και 3,948.

Δυστυχώς, οι αριθμοί αυτοί, αλλάζουν 
από στιγμή σε στιγμή και φυσικά προς το 
χειρότερο.

Τα 10 Νοσοκομεία που λειτουργούν 
οριακά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας τα 10 νοσοκομεία σε όλη 
την επαρχία που έχουν φτάσει σε «κρίσιμο» 
στάδιο, είναι τα ακόλουθα:

Chicoutimi Hospital.
CHU Quebec-Enfant-Jésus.
CHAUR Trois-Rivières.
Hôpital Pierre-Boucher.
Hôpital Anna-Laberge.
Lakeshore General Hospital.
Verdun Hospital.
Hull Hospital.
Quebec City Heart and Lung Institute.
CHU Sherbrooke.
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τις τελευταίες 

εκτιμήσεις του ερευνητικού ινστιτούτου 
INESSS, οι από τον ιό νοσηλευόμενοι έχουν 
αυξηθεί κατά το ήμισυ τις τελευταίες τρεις 
εβδομάδες και αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 16% την ερχόμενη εβδομάδα.

Επίσης αναφέρεται ότι η εκτός της 
ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ 
κατάσταση παρουσιάζει ιδιαίτερα 

ανησυχητικά σημάδια και σε τρεις 
εβδομάδες ενδέχεται να χειροτερεύσει.

Δεδομένου ότι σχεδόν τα δύο τρίτα 
των κανονικών νοσοκομειακών κλινών 
που προορίζονται για ασθενείς με COV-
ID-19 είναι κατειλημμένα, δεν μπορούμε 
να αποκλείσουμε ορισμένα νοσοκομεία 
σύντομα να υπερβούν τα όριά τους, 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του INESSS.

Με την ευκαιρία θα επαναλάβουμε τα 
χαρακτηριστικά συμπτώματα του COV-
ID-19, καθώς και τα προληπτικά μέτρα 
που πρέπει να λαβαίνουμε για να τον 
αποφύγουμε:

Συμπτώματα του COVID-19:
Πυρετός.
Νέος ή συνεχιζόμενος βήχας.
Δυσκολία αναπνοής.
Ξαφνική απώλεια όσφρησης, παρ’ ότι η 

μύτη δεν είναι βουλωμένη
Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του 

COVID-19:
Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι, 

ή αντισηπτικά.
Αποφεύγετε να τρίβετε το πρόσωπό σας.
Φορέστε μάσκα ή κάλυμμα προσώπου 
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Τα Χριστούγεννα έχουμε μάθει πως
πρέπει να είναι η πιο χαρούμενη εποχή του
χρόνου, όπου όλοι φοράμε το μεγάλο, γιορ-
τινό μας χαμόγελο και αλληλεπιδρούμε με
τους γύρω μας μέσα σε ένα κλίμα αγάπης,
ευτυχίας και χαράς. Ωστόσο, έρευνες δεί-
χνουν πως τα Χριστούγεννα είναι η περίο-
δος που αρκετά άτομα βιώνουν έντονα
καταθλιπτικά επεισόδια.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι
οποίοι επηρεάζουν την ομορφιά, τη γοητεία
και το πνεύμα των εορτών. Ένα σημαντικό
μέρος του πληθυσμού, για διαφορετικούς
κάθε φορά λόγους, βιώνει αυξημένη ένταση,
καταθλιπτικό συναίσθημα, καθώς και ανα-
στάτωση επειδή δεν μπορεί να ανταπεξέλ-
θει σε όλα όσα επιθυμεί ή μέσα στα χρονικά
πλαίσια που του ορίζονται. 

Έτσι κάποια άτομα κατακλύζονται από
το καταθλιπτικό συναίσθημα λόγω της υπερ-
βολικής εμπορευματοποίησης των Χριστου-
γέννων, με την εστίαση στα πολλά και
ακριβά δώρα και την έμφαση στην «άψογη»
κοινωνική ζωή, η οποία χαρακτηρίζεται από
εξόδους και καλέσματα που σε κάνουν να
νιώθεις αποδεκτός και σημαντικός για τους
γύρω σου. Για μια άλλη μερίδα του πληθυ-
σμού τα Χριστούγεννα πυροδοτούν έναν
εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό, κατά τη
διάρκεια του οποίου ξεκινά ένας απολογι-
σμός ζωής. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή κρύ-
βει μία παγίδα: Το άτομο μπορεί να αρχίσει
να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους,
νιώθοντας πως δεν έχει πετύχει τίποτα στη
ζωή του, ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω του
είναι σε καλύτερη μοίρα και έχουν περισσό-
τερα από εκείνο. Άλλα άτομα φαίνεται πως
φοβούνται τα Χριστούγεννα, λόγω των
προσδοκιών για κοινωνικές επαφές με μέλη
της οικογένειας, γνωστούς και συναδέλ-
φους, με τους οποίους στην πραγματικότητα
δεν έχουν την διάθεση να συναναστραφούν.
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως πολλοί άν-
θρωποι αισθάνονται μόνοι τα Χριστούγεννα,
επειδή έχουν υποστεί την απώλεια είτε κά-
ποιου αγαπημένου τους προσώπου, είτε της
εργασίας τους.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
Εάν είσαι ανάμεσα σε αυτούς που νιώ-

θουν κατάθλιψη κατά τη διάρκεια των Χρι-
στουγέννων:

1. Θέσε τα προσωπικά σου όρια ανα-
φορικά με τα χρήματα που θα διαθέσεις για
δώρα και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Η
πραγματική ευτυχία και διασκέδαση δεν βρί-
σκονται απαραίτητα στα ακριβά πράγματα.
Μια βραδιά με επιτραπέζια στο σπίτι και
καλή παρέα μπορεί να είναι αρκετή.

2. Αναγνώρισε πως τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης δημιουργούν μία πλασματική
εικόνα για τα «τέλεια» Χριστούγεννα, η
οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικό-

τητα. Θέσε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες για
το πώς θα περάσεις τις ημέρες των εορτών.
Απόλαυσε την κάθε στιγμή όσο καλύτερα
μπορείς, κάνοντας εμφανές το προσωπικό
σου στίγμα.

3. Να είσαι ευγνώμων για αυτά που
έχεις στη ζωή σου, αντί να εστιάζεις στα όσα
δεν έχεις ή που θα μπορούσες να έχεις.

4. Προσπάθησε να μην αναμασάς στο
μυαλό σου όσα θεωρείς προσωπικά λάθη ή
αποτυχίες σου. Χρησιμοποίησε την σκέψη
σου για να βρεις λύσεις και προκειμένου να
αλλάξεις αυτά που μπορείς.

5. Απόφυγε να μείνεις κλεισμένη στο
σπίτι, όσο κι αν νιώθεις πως δεν έχεις τη
διάθεση να δεις κόσμο. «Τροχός που γυρί-
ζει, δε σκουριάζει».

6. Πες ΟΧΙ σε όσα σε πιέζουν και επί-
λεξε δραστηριότητες που είναι πραγματικά
ευχάριστες για εσένα και που δεν σχετίζον-
ται με κοινωνικά «πρέπει».

7. Προσπάθησε να σκέφτεσαι θετικά
για το μέλλον, γιατί ο τρόπος που σκέφτεσαι
επηρεάζει και το πώς νιώθεις.

8. Εάν είσαι μόνη τα Χριστούγεννα και
νιώθεις τη διάθεσή σου να μειώνεται, τηλε-
φώνησε σε ένα πρόσωπο που το εμπι-
στεύεσαι και το αγαπάς. Πάντα υπάρχουν
άτομα πρόθυμα να σε στηρίξουν, ακόμα κι
αν δεν το πιστεύεις εκείνη τη στιγμή.

9. Μίλησε στους δικούς σου ανθρώ-
πους για το καταθλιπτικό συναίσθημα που
βιώνεις. Μπορεί να νιώθεις θλίψη και κού-
ραση, αλλά οι γύρω σου να μην έχουν αντι-
ληφθεί την έκταση του προβλήματος και να
αδυνατούν να σε στηρίξουν κατάλληλα.

10. Αναζήτησε τη βοήθεια ενός ειδικού
σε περίπτωση που δεν μπορείς να διαχειρι-
στείς μόνη σου την κατάσταση. Μην αφήσεις
το πρόβλημα να χρονίσει.

ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Η Κατάθλιψη των Χριστουγέννων μπο-

ρεί να εμφανιστεί με διάφορα προειδοποι-
ητικά σημάδια. Ίσως για παράδειγμα να
αρχίσεις να νιώθεις πιο κουρασμένη από το
συνηθισμένο ή να αδυνατείς να σηκωθείς το
πρωί από το κρεβάτι. Μια άλλη ένδειξη θα
μπορούσε να είναι το να χρονοτριβείς αδι-
καιολόγητα σχετικά με δραστηριότητες που
απαιτούν τη συμμετοχή σου για διάφορες
εορταστικές προετοιμασίες (π.χ. ψώνια,
δώρα). Επίσης, μπορεί να αρχίσεις να γίνε-
σαι πιο ευέξαπτη και να επιθυμείς να απο-
συρθείς από τους γύρω σου, ακόμα και από
τον σύντροφο ή τα παιδιά σου. 

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να
εντοπίζουμε τους παράγοντες που μπορεί
να μας προκαλούν καταθλιπτικό συναί-
σθημα κατά τη διάρκεια των εορτών, καθώς
έτσι θα οπλιστούμε με τα πιο αποτελεσμα-
τικά μέσα για την αντιμετώπισή τους!

Πώς να αποφύγεις την κατάθλιψη
των γιορτών!

Στα επίπεδα των 55 δολαρίων υποχωρεί το
αργό σήμερα, ήτοι στα χαμηλότερα από τον
Μάιο του 2009, με την αγορά να προεξοφλεί
με βίαιο τρόπο ότι οι παραγωγοί διεθνώς
δεν θα μειώσουν το επίπεδο της προσφο-
ράς προκειμένου να ανακόψουν την πτώση

των τιμών.
Ειδικότερα, στις 18:17, το συμβόλαιο παρά-
δοσης Ιανουαρίου του αργού υποχωρεί κατά
1,4% στα 55,11 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ
νωρίτερα είχε υποχωρήσει και στα 53,60 δο-
λάρια. Το αντίστοιχο συμβόλαιο του μπρεντ
υποχωρεί κατά 1,75 δολάρια στα 59,31 δο-
λάρια.
Ας σημειωθεί πως στις 19 Ιουνίου του 2014,
η τιμή του πετρελαίου μπρεντ βρισκόταν στα
115,71 δολάρια/βαρέλι. Επομένως, πρόκει-
ται για «κατάρρευση» της τάξης του 47%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, ενώ η πτώση
των τιμών του πετρελαίου σημαίνει μείωση
του κόστους των καυσίμων για τις επιχειρή-
σεις, για ορισμένους η «βουτιά» μπορεί να
αποδειχθεί ένα ύπουλο πρόβλημα, καθώς
μπορεί «να εισαχθούν» αποπληθωριστικές
τάσεις από το εξωτερικό.

Στα 55 δολάρια υποχωρεί το πετρέλαιο

Ο πρόεδρος της εταιρίας
IMPACT Cleaning Services Ltd.

21 Goodrich Rd., Unit 8, Toronto ON M8Z 6A3
Tel: 416.253.1234

κ. Χρήστος Μπουτσάλης
και το προσωπικό

εύχονται στην Ελληνική Ομογένεια
Ευλογημένο και Ειρηνικό το Νέο Έτος
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Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής 
πίεσης
 
Δεν χρεώνουμε τα $2 στους 
συνταξιούχους

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
από 9:00 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ.
Σάββατα:απο 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

698 Danforth Ave, 
Toronto ON M4J 1L1
Tel: 416 463-1195 
Fax: 416 463-1196

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.
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Το Ελληνικό Φαρμακείο  του Τορόν το που σας εξυπηρετεί  
σ τη γλώ σσα σας με  συνέ πεια  α πό το 1975.

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

Ο δρ Μιχάλης Ματθαίου, καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ 
της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο ίδιος μαζί με την 
ομάδα του απέσπασαν χρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας, 
ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα 
επόμενα πέντε χρόνια. 

Τη στιγμή που στην Ελλάδα εγκαινιάζεται 
το δίκτυο 5G, στην άλλη άκρη της Ευρώπης 
ένας Ελληνας καθηγητής, μηχανικός 
επικοινωνιών, λαμβάνει οικονομική 
υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Ερευνας για να εξελίξει 
το 6G. «Η μετάβαση 
από το ένα επίπεδο 
της τεχνολογίας των 
δικτύων στο επόμενο, 
δηλαδή από το ένα G 
στο επόμενο, απαιτεί 
περίπου δέκα χρόνια 
ερευνητικής δουλειάς 
και εκατομμύρια 
εργατοώρες», εξηγεί 
στην «Κ» ο δρ Μιχάλης 
Ματθαίου, καθηγητής 
Επικοινωνιών και 
Επεξεργασίας Σήματος 
στο Πανεπιστήμιο 
Queen’s του Μπέλφαστ 
της Βόρειας Ιρλανδίας. 
«Κάθε νέα γενιά στον 
τομέα της κινητής 
τηλεφωνίας μοιάζει με 
έναν επιπλέον όροφο 
πολυκατοικίας. Από τη 
δεκαετία του ’70 και μετά 
η εν λόγω τεχνολογία 
συνεχώς βελτιώνεται».

Ο ίδιος μαζί με την ομάδα του, που 
απέσπασαν χρηματοδότηση ύψους 2 
εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 
πέντε χρόνια, εργάζονται τώρα κάνοντας 
προβολή στο μέλλον και στις ανάγκες 
που θα έχουμε τότε για ασύρματες 
επικοινωνίες. «Εκτιμάται ότι το 2025 στον 
πλανήτη θα εκπέμπουν κατά προσέγγιση 
50 με 70 δισ. κινητές συσκευές, αν και ο 
πληθυσμός θα κυμαίνεται στα 8 δισ.», λέει 
ο Θεσσαλονικιός καθηγητής στην «Κ», 
«και αυτό γιατί ο καθένας μας θα έχει μια 
πλειάδα συσκευών: το κινητό, το τάμπλετ, 

το λάπτοπ, το ρολόι, το αυτοκίνητο, αλλά 
και πολλές έξυπνες συσκευές (όπως 
πλυντήριο), καθώς θα έχει φθάσει η εποχή 
του Internet of Things ή καλύτερα Internet of 
Everything». Η πρόκληση, επομένως, για 
τον 39χρονο επιστήμονα είναι προφανής: 
«Πώς θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε 
στις αυξανόμενες ανάγκες;»

Το Wi-Fi μοιάζει με ένα ποτάμι που 
οφείλει να ξεδιψάσει ένα ολόκληρο 
χωριό, του οποίου όμως οι κάτοικοι 
συνεχώς… γεννούν παιδιά. «Οι νέες 
τεχνολογίες οφείλουν να εξυπηρετήσουν 
ένα τσουνάμι νέων χρηστών», επισημαίνει 
ο Ελληνας καθηγητής, ο οποίος ξεκίνησε 
την ακαδημαϊκή καριέρα του στο ΑΠΘ. 
«Φιλοδοξούμε να αυξήσουμε κατακόρυφα 
τις ταχύτητες – ενδεικτικά μέσω του 
6G θα μπορούμε να κατεβάζουμε 142 
ώρες ταινιών από το Netflix σε μόλις ένα 
δευτερόλεπτο», αναφέρει. «Ταυτόχρονα 
σκοπεύουμε να αποκτήσουμε εφαρμογές 
που να μην χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες, 
όπως στόλους αυτόνομων οχημάτων, 
δηλαδή χωρίς οδηγό, που να κινούνται 
με μια εναρμονισμένη, χαμηλή αναλογικά 
ταχύτητα και ταυτόχρονα με αξιοπιστία». 
Οπως περιγράφει, «ένα κονβόι φορτηγών 
θα μπορεί να ξεκινάει από το Αμβούργο 
με προορισμό το Μπάρι έχοντας ως στόχο 
να φθάσουν όλα τα φορτηγά την ίδια 
προκαθορισμένη ώρα στον προορισμό 
τους». Υπολογίζεται ότι τέτοιου τύπου 
μετακινήσεις θα εκπέμπουν έως και 30% 
χαμηλότερους ρύπους από τις συμβατικές.

Τo 6G, που αναμένεται να είναι έτοιμο 
το 2030, θα αξιοποιείται στα έξυπνα 
εργοστάσια, «όπου αισθητήρες θα 

καθοδηγούν με σαφήνεια τα ρομπότ», 
αλλά και στην τηλεϊατρική, που δύναται 
να εξελιχθεί έτι περαιτέρω. «Εως τώρα, 
μέσω των ραδιοκυμάτων μεταφέρουμε 
μόνο πληροφορίες, φιλοδοξούμε όμως 
προσεχώς να μπορούμε να κάνουμε και 
μεταφορά ενέργειας», περιγράφει ο δρ 
Ματθαίου. «Για παράδειγμα, στους τοίχους 
ενός νοσοκομείου θα έχουν τοποθετηθεί 
λεπτά φύλλα, από τα οποία θα μπορούν 
να φορτιστούν ένα κινητό ρολόι, ένας 
βηματοδότης, ένα κοχλιακό εμφύτευμα». 
Εξυπακούεται ότι το όφελος θα είναι 
μεγάλο. «Κάθε χρόνο καταναλώνονται 
έξι δισ. μπαταρίες, οι οποίες ως γνωστόν 
δύσκολα ανακυκλώνονται. Αν καταφέρουμε 
τα παραπάνω, η εξοικονόμηση θα αγγίξει 
το 10% της συνολικής κατανάλωσης», 
τονίζει. Απώτερος στόχος, «η ανακύκλωση 
ραδιοκυμάτων μέσω των μεταεπιφανειών, 
που θα λειτουργούν ως έξυπνος 
ανακλαστήρας του ραδιοκύματος». 
Η ιδανική, επομένως, ισορροπία του 
μέλλοντος στις επικοινωνίες είναι τα 
πράσινα ασύρματα δίκτυα, κάτι που 
ηχεί βεβαίως αντιφατικό. «Προσδοκούμε 
αύξηση των χρηστών και συνεπώς της 
κατανάλωσης και ταυτόχρονα μείωση 
της ισχύος και των εκπομπών ρύπων», 
σημειώνει ο δρ Ματθαίου. «Πρόκειται για 
ένα γρίφο που προσωπικά με κρατάει σε 
μόνιμη εγρήγορση έως ότου τον λύσω». 

Σε όσους έχουν δαιμονοποιήσει το 5G 
–ουδείς γνωρίζει ποιος αστικός μύθος 
θα υφανθεί μελλοντικά για το 6G– ο δρ 
Ματθαίου απαντάει ότι ανέκαθεν οι νέες 
τεχνολογίες φόβιζαν τους ανθρώπους. 
«Λέγεται πως όταν ο Εντισον εφηύρε τον 
ηλεκτρισμό και τα αυτοκίνητα απέκτησαν 
φώτα, οι μητέρες απέτρεπαν τα παιδιά 
τους από το να πλησιάζουν τα φώτα, από 
φόβο μήπως… καούν».

kathimerini.gr
Ιωάννα Φωτιάδη

Ο Ελληνας καθηγητής που εξελίσσει το 6G
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Ο επιχειρηματίας κ. Σκιούρης
και η σύζυγός του Αθηνά

εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα 
Αίσιο και 

Δημιουργικό το νέο έτος

Ο επιχειρηματίας 
κ. Στυλιανός Μιρκόπουλος

εύχεται
σε όλο τον Ελληνισμό 
Καλά Χριστούγεννα

Με Υγεία, Αγάπη, Αισιοδοξία
η Νέα Χρονιά

Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Φωτογραφίες: 
Σπύρος Μελισσάρης

Μπορεί φέτος οι δρόμοι να 
είναι άδειοι λόγω του κορονοϊού 
και της καραντίνας, όμως το 
χριστουγεννιάτικο… άρωμα δεν 
γινόταν να λείπει και από τους 
δρόμους του Πειραιά.

Μετά τις υπέροχες εικόνες που 
σας παρουσίασε ο φωτογραφικός 
φακός του Newsbomb.gr από το 
στολισμένο κέντρο της Αθήνας, 
σειρά έχει ο Πειραιάς ο οποίος 
«φόρεσε» τα γιορτινά του και 
γέμισε λάμψη και πανδαισία 
χρωμάτων.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο 
από όλα τα βλέμματα, ήταν ο 
Πύργος του Πειραιά. Το δεύτερο 
υψηλότερο κτίριο της Ελλάδος 
το οποίο δεσπόζει στο λιμάνι και 
αποτελεί σύμβολο της πόλης, 
γέμισε φως και «μάγεψε» τους 
πάντες.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης 
Μώραλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Piraeus Tower Α.Ε. κ. Δημήτρης 
Ανδριόπουλος φωταγώγησαν τον Πύργο 
σε ένα θέαμα μοναδικής αισθητικής, το 
οποίο μεταδόθηκε με live streaming από 
την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.com και 
τα youtube και facebook του destination 
piraeus.

Σημειώνεται πως η φωταγώγηση του 
Πύργου, η οποία έγινε σε συνεργασία του 
Δήμου Πειραιά με την Piraeus Tower Α.Ε., 
θα επαναληφθεί ξανά και ξανά από την 
ιστοσελίδα christmasinpiraeus.com .

Στη φωταγώγηση του Πύργου, 
παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος 
Επικοινωνίας-Προβολής, Μέσων 
Ενημέρωσης κα Ανδριάνα Ζαρακέλη 
και ο Αντιδήμαρχος Μηχανολογικού-
Ηλεκτρολογικού κ. Λεωνίδας Μανωλάκος.

Εντυπωσιακός ήταν και ο στολισμός σε 
άλλα σημεία του Πειραιά, όπως το Δημοτικό 
Θέατρο, την Πειραϊκή, το Μικρολίμανο και 
το ΣΕΦ, όπου τα φώτα έδωσαν άλλη πνοή 
στις γειτονιές της πόλης.

newsbomb.gr

Χριστούγεννα στον 
Πειραιά: Φαντασμαγορικές 

εικόνες από τον Πύργο
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Ευχόμαστε το νέο έτος να πραγματοποιήσει τα όνειρα 
όλου του κόσμου και να σκορπίσει ευτυχία και υγεία

Οικογένεια
DION NECKWEAR LTD.

Τα εγγόνια τους Παναγιώτης και Ελένη Τσιχλιάς
και Παύλος Τσακανίκας

Τα τέκνα τους Λάμπρος και Ειρήνη Τσακανίκας
Ιωάννης και Σταματίνα Τσακανίκας

εύχονται ολόψυχα
Χαρούμενα Χριστούγεννα 

και  ευτυχισμένο 
τον καινούργιο χρόνο

Γιατί σπάμε ρόδι
Ένα από τα παλαιότερα γιορτινά έθιμα είναι να σπάμε ένα ρόδι την Πρωτοχρονιά. Ένα έθιμο το οποίο, 

συναντάτε αρχικά στην Πελοπόννησο, αλλά και στις Σέρρες, και αργότερα διαδίδεται σε όλη την Ελλάδα.
Ένα από τα παλαιότερα γιορτινά έθιμα είναι να σπάμε ένα ρόδι την Πρωτοχρονιά. Ένα έθιμο το οποίο, 

συναντάτε αρχικά στην Πελοπόννησο, αλλά και στις Σέρρες, και αργότερα διαδίδεται σε όλη την Ελλάδα.
Το ρόδι εννοιολογικά σημαίνει ροή και δύναμη, είναι ο καρπός της ζωής και της καλοτυχίας, ενώ αναζητώντας 

κανείς τις ρίζες του θα φτάσει μέχρι την αρχαία Ελλάδα, όπου θεωρούσαν ότι οι κόκκοι του συμβολίζαν την 
αφθονία, ίσως και λόγω της ποσοτητάς τους,  τη γονιμότητα,  την αιωνιότητα, αλλά και την καλή τύχη.

Η παράδοση θέλει την Πρωτοχρονιά την οικογένεια να βάζει τα καλά της και να πηγαίνει στην Εκκλησία να 
παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και να υποδεχθεί το νέο έτος.

Ο νοικοκύρης παίρνει μαζί του στην Εκκλησία το ρόδι για να «ευλογηθεί» κι αυτό και όταν όλοι επιστρέφουν 
σπίτι, εκείνος πρέπει να  χτυπήσει την πόρτα για να του ανοίξουν, ώστε να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι 
τη νέα χρονιά. Τη στιγμή εκείνη σπάει το ρόδι και εύχεται να πλημμυρίσει το σπίτι υγεία, ευτυχία και χαρά, όσες 
είναι οι είναι και οι ρώγες του ροδιού.

dogma.gr
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Ο επιχειρηματίας 
κ. Λάζαρος Μιρκόπουλος 

 ο γιος του και τα εγγόνια του
εύχονται σε όλο τον ελληνισμό 

«Καλά Χριστούγεννα 
Χαρούμενο κι ευτυχισμένο 

το νέο έτος

Ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος
και η σύζυγός του

εύχονται σε όλη την ομογένεια
Καλά Χριστούγεννα

Καλή χρονιά 
με υγεία και ευτυχία

Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου του Ι.Ν. Παναγίας

κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΙΑΡΗΣ
Εύχεται σε όλο τον Ελληνισμό
Ευλογημένα Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο 
τον Κανούργιο Χρόνο

Ο ιδιοκτητης του Ελληνικού φαρμακείου 
APOLLON PHARMACY

κ. Γιωργος Χριστόπουλος, η σύζυγός του Πένη 
και οι κόρες τους Μαρία και Θεοδώρα

εύχονται 
Ευφρόσυνα Χριστούγεννα και ο καινούργιος 

χρόνος να είναι γεμάτος υγεία και χαρά
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

Χαρούμενα 
Χριστούγεννα

Καλή 
χρονιά 
υγεία, 
ευτυχία
πρόοδο 

και 
ευημερία

το 

2021 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, 
Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε πλήρη συγχώρεση 
και στον Γιώργο Παπαδόπουλο (George 
Papadopoulos), σύμβουλο Εξωτερικής 
Πολιτικής για την εκστρατεία του 2016, ο 
οποίος ομολόγησε πως είπε ψέματα στο 
FBI κατά τη διάρκεια της έρευνάς του στη 
Ρωσία.

Συνολικά, μαζί με τον Παπαδόπουλο, 
ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη 
σε 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ζευγαριού Ρεπουμπλικανών του 
Κογκρέσου που ήταν ισχυροί και πρώτοι 
υποστηρικτές του, ενός αξιωματούχου 
της προεκλογικής του εκστρατείας το 
2016 που ενεπλάκη στη ρωσική έρευνα 
και πρώην κυβερνητικοί εργολάβοι που 
καταδικάστηκαν για σφαγή το 2007 στη 
Βαγδάτη.

«Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε! Για 
εμένα και την οικογένειά μου αυτό σημαίνει 
όλο τον κόσμο», ανέφερε στην πρώτη 
ανάρτησή του στο Twitter, λίγο μετά τη 
γνωστοποίηση της είδησης, ο Γιώργος 

Παπαδόπουλος.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παπαδόπουλος 

ευχαρίστησε την σύζυγό του για τη στήριξή 
της, ενώ έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη 
περίοδο για τον ίδιο, κατά την οποία, όπως 
ανέφερε, έχασε από κοντά του ανθρώπους 
που ανήκαν στο στενό του περιβάλλον.

«Εχασα φίλους, εταιρικούς συνεργάτες, 
ακόμη και συγγενείς αυτά τα τελευταία 
χρόνια. Είδα την φήμη μου να κλονίζεται 
για κάποιο διάστημα, με ψεύτικες ιστορίες 
και ανοησίες. Ομως, υπήρξε ένα άτομο 
που στάθηκε στο πλευρό μου έως το τέλος, 
η σύζυγός μου, Σίμον Παπαδόπουλος. 
Σε αγαπώ! Αμφότεροι, ευχαριστούμε τον 
Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε στη συνέχεια, 
ενώ σε ανάλογο ύφος ήταν και η ανάρτηση 
της συζύγου του.

«Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, 
Ντόναλντ Τραμπ, που έδωσες συγχώρεση 
στον σύζυγό μου. Πρέπει να ομολογήσω 
ότι αυτή τη στιγμή κλαίω. Είχαμε το δίκιο με 
το μέρος μας από την πρώτη ημέρα. Είναι 
τα καλύτερα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ», 
είπε η κ. Παπαδοπούλου.

Στη δίνη του κυκλώνα
Οπως είχε αναφέρει ο «Εθνικός 

Κήρυκας», ο κ. Παπαδόπουλος μαζί με 
τους Πολ Μάναφορτ και Ρικ Γκέιτς ήταν τα 
πρώτα άτομα που αντιμετώπισαν διώξεις 
από την έρευνα που διεξάγει για την 
υπόθεση της «Ρωσίας» ο ειδικός ανακριτής, 
Ρόμπερτ Μόλερ. Η τότε εκπρόσωπος του 
Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, 
είχε δηλώσει ως απάντηση πως ο ρόλος 
του κ. Παπαδόπουλου στην εκστρατεία 
ήταν «εξαιρετικά περιορισμένος».

Ο κ. Παπαδόπουλος είχε συλληφθεί το 
καλοκαίρι του 2017 στο Dulles Internation-
al Airport και φέρεται να συναντήθηκε με 
την κυβέρνηση «σε αρκετές περιπτώσεις 
για να παράσχει πληροφορίες και να 

δημιουργία του με το σκεπτικό αρχικά να 
φτιάξει έναν χιονάνθρωπο. Στην πορεία 
προέκυψε κάτι που έμοιαζε με αρχαίο 
άγαλμα και το τελικό αποτέλεσμα έφερνε 
στον θεό Ποσειδώνα.

«Ηταν μια ιδέα της στιγμής, ξεκίνησα 
για πλάκα. Δεν το έχω ξανακάνει. Το 
μόνο δύσκολο ήταν το κρύο που με 
ενοχλούσε. Αρχικά προσπάθησα να 
κάνω έναν χιονάνθρωπο, μου άρεσε η 
υφή του χιονιού. Επειτα, σκέφτηκα ότι θα 
μπορούσε να μοιάζει με ένα άγαλμα και 
έτσι προέκυψε αυτό το πρόσωπο που θα 
μπορούσε να είναι ο Ποσειδώνας, ο θεός 
του χειμώνα ή του χιονιού» είπε στον 
«Ε.Κ.» ο κ. Τζαβέλλας.

Έναν Έλληνα Θεό από χιόνι έφτιαξε ο 
Έλληνας καλλιτέχνης Μάριος Τζαβέλλας 
στο Αστόρια Παρκ. Φωτογραφία: 
Παραχώρηση του ιδίου στον “Ε.Κ”.

Ο Ελληνας καλλιτέχνης έχει καταγωγή 
από τη Χειμάρρα και τα τελευταία δύο 
χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε 
στη Σχολή Καλών Τεχνών, έκανε πολλές 
εκθέσεις στην Αθήνα, την Κέρκυρα, τα 
Τίρανα, το Αμστερνταμ, ενώ έχει φτιάξει 
άρματα για το καρναβάλι της Χαλκίδας.

Ζωγραφίζει από τότε που θυμάται 
τον εαυτό του, «και όταν δεν κάνω τέχνη 
προσπαθώ να κάνω τη ζωή μου να μοιάζει 
με αυτήν. Οταν φτιάχνω κάτι μου αρέσει 
να αισθάνομαι περισσότερο παρά να 
σκέφτομαι», λέει στον «Ε.Κ.».

Ο ίδιος αποφάσισε να μεταναστεύσει 
στην Αμερική πριν από δύο χρόνια 
καθώς έχει συγγενείς στη Νέα Υόρκη. 
«Ο παππούς μου είχε έρθει εδώ και έχω 
πολλούς συγγενείς. Ηρθα να βρω τις ρίζες 
μου».

Εθνικός Κήρυξ     

Ο Τραμπ έδωσε χάρη 
στον Γιώργο Παπαδόπουλο

απαντήσει σε ερωτήσεις».
Ο ομογενής που είναι δικηγόρος στο 

επάγγελμα, ειδικεύεται σε ενεργειακά 
θέματα και συμμετείχε στην ομάδα 
συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας 
του 2016. Είχε δηλώσει ένοχος την 
5η Οκτωβρίου ότι είπε ψέματα στους 

ομοσπονδιακούς πράκτορες, όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου 
του κ. Μόλερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαδό-
πουλος είχε εκτίσει ποινή 14 ημερών 
το 2018 και έκτοτε σε κάθε ευκαιρία 
προσπαθούσε να αντικρούσει τις 
κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί.

Εθνικός Κήρυξ     

Ενα γλυπτό 
από χιόνι 

έφτιαξε oμογενής 
καλλιτέχνης 
στην Αστόρια

ΑΣΤΟΡΙΑ. Το χιόνι που έπεσε πριν από 
μερικές ημέρες στη Νέα Υόρκη ενέπνευσε 
έναν ομογενή καλλιτέχνη, ο οποίος 
δημιούργησε έναν Ελληνα θεό.

Ο Μάριος Τζαβέλλας πήγε για μια βόλτα, 
το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 
στο Αστόρια Παρκ. Εκεί, ξεκίνησε τη 
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Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών 
– Μάρκος Δραγούμης και η Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών 
ανακοινώνουν με ιδιαίτερη τιμή, τη 
συνεργασία τους για τη διεξαγωγή 
της Οικονομικής Ολυμπιάδας, ενός 
διεθνούς διαγωνισμού οικονομικών 
γνώσεων για μαθητές και μαθήτριες 
λυκείου, ο οποίος από εφέτος θα 
δεχθεί συμμετοχές και από τα 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. 
Στόχος της Οικονομικής Ολυμπιάδας 
είναι η προώθηση του οικονομικού 
αλφαβητισμού ανάμεσα στους νέους 
και τις νέες.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα 
διοργανώνεται από το ΚΕΦίΜ σε 
συνεργασία με το τσεχικό Ινστιτούτο 
Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), 
υπεύθυνο φορέα του διεθνούς 
σκέλους του διαγωνισμού. Για πρώτη 
φορά, μετά από πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού Γιάννη 
Χρυσουλάκη, θα μπορούν να 
συμμετέχουν και τα ομογενειακά 
σχολεία όλου του κόσμου.

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία 
φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη 
προετοιμασία της νεολαίας στη 
διαχείριση προσωπικών οικονομικών 
ζητημάτων, την κατανόηση της 
λειτουργίας της παγκόσμιας 
οικονομίας, τη θωράκιση απέναντι 
στον λαϊκισμό, και την προετοιμασία 
για αποτελεσματική και ενημερωμένη 
συνεισφορά στις δημόσιες υποθέσεις.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. 
Κωνσταντίνος Βλάσης, εκτιμώντας 

ιδιαίτερα την πρωτοβουλία αυτή, 
σημειώνει: «Η Οικονομική Ολυμπιάδα 
αποτελεί μια σπουδαία διεθνή 
πρωτοβουλία, που στόχο έχει να 

συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια 
της γνώσης των μαθητών και των 
μαθητριών στο πεδίο των Οικονομικών. 
Φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουμε πως - μέσω της 
συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διπλωματίας και 
Απόδημου Ελληνισμού με το Κέντρο 
Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος 
Δραγούμης” - στον διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές 
και οι μαθήτριες, που φοιτούν στα 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Στην 
δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, 
κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι 
μας προκειμένου οι Έλληνες της 
Ομογένειας να βρίσκονται με κάθε 
δυνατό τρόπο πιο κοντά στην Πατρίδα. 
Ελπίζω τα παιδιά της Ομογένειας να 
αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή τους το 
διαγωνισμό κι εύχομαι μέσα από την 
καρδιά μου να διαπρέψουν!»

Ο κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού, ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένος στα θέματα 
Ομογενειακής Παιδείας τονίζει: «Για 
πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στα 
παιδιά των Ελλήνων του εξωτερικού 
να συμμετέχουν στην Οικονομική 
Ολυμπιάδα, έναν εξαιρετικό 
διαγωνισμό γνώσεων περί του διεθνούς 
οικονομικού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας 
τις δυνατότητες του Οικουμενικού 
Ελληνισμού. Αυτή η συνδιοργάνωση 
εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 
επιδιώξεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 
Ελληνισμού, η οποία λειτουργεί 
θεσμικά υπέρ της σύνδεσης όλων των 
ελληνικών σχολείων, εντός και εκτός 
Ελλάδας, σε κοινές δράσεις».  

O κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, 
καθηγητής του τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, πρόεδρος του 
Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και 
μέλος της Επιστημονικής επιτροπής 
της Οικονομικής Ολυμπιάδας δήλωσε 
για το εγχείρημα: “Η πρωτοβουλία 
του ΚΕΦίΜ, να διεξάγει τον θεσμό 
της Οικονομικής Ολυμπιάδας στην 
Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, και 

πιο αναγκαία από ποτέ στη σημερινή 
συγκυρία. Αντιμέτωποι με ένα ταχύτατα 
μεταβαλλόμενο και συνδεδεμένο 
οικονομικό περιβάλλον, οι νέες και 
οι νέοι χρειάζονται χώρο και κίνητρα 
ανάπτυξης των οικονομικών τους 
γνώσεων, που θα τους επιτρέψουν 
να κατανοούν και να διαχειρίζονται 
καλύτερα τις σύγχρονες οικονομικές 
προκλήσεις.”

Η Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα 
διοργανώνεται με την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την 
υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Στην Επιστημονική Επιτροπή της 
Οικονομικής Ολυμπιάδας μετέχουν 
διαπρεπείς οικονομολόγοι από τον 
ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό 
κόσμο. Ο διαγωνισμός αποτελείται 
από τέσσερα σκέλη:

Σχολικός γύρος: Οργανώνεται στο 
επίπεδο της σχολικής μονάδας από τον 
υπεύθυνο καθηγητή με την στήριξη της 
ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας 
και διεξάγεται διαδικτυακά.

Περιφερειακός γύρος: Συντονίζεται 
από το ΚΕΦίΜ σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές και τους εταίρους 
της Οικονομικής Ολυμπιάδας στην 
εκάστοτε περιοχή.

Τελικός: Οργανώνεται από το 
ΚΕΦίΜ. Ο φετινός τελικός θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα.

Διεθνής τελικός: Οι πέντε 
διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες 
επιδόσεις προκρίνονται στον τελικό 
της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας 
που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές 
της επόμενης σχολικής χρονιάς σε μία 
από τις χώρες που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό.

Χρονικό όριο υποβολής αιτήσεων: 
15 Ιανουαρίου 2021

Μάθετε περισσότερα για τη φετινή 
διοργάνωση στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας.

tribune.gr

Οικονομική Ολυμπιάδα από τη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και 
Απόδημου Ελληνισμού και το ΚΕΦίΜ
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Καλή Χρονιά
σας εύχονται  

o John Maniatakos
και οι συνεργάτες 

της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου
Odyssey Television Network Inc.  CHTO AM 1690 Toronto
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4338 χρόνια     Greek Weekly NewsXριστουγεννιάτικη έκδοση 2014 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από 
την χριστουγεννιάτικη γιορτή 

της  Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
Προφήτη Ηλία, Mississauga

Ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Θεολόγος Δράκος, 
ο πρόεδρος κ. Δ. Τσατσαρώνης,

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
οι κυρίες της Φιλοπτώχου 

και το προσωπικό του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και κάθε καλό από τον Θεό στο νέο έτος

Aς ευχηθούμε ότι 
το νέο έτος θα κάνει

τα όνειρα όλου 
του κόσμου 

πραγματικότητα 
και θα σκορπίσει 
ευτυχία και υγεία. 
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Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μαγική 
εποχή του χρόνου. Στολίδια, λαμπιόνια, 
χρώματα και πολλά εκλεκτά φαγητά και 
γλυκά, συνθέτουν τις αναμνήσεις που θα 
μας συντροφεύουν για όλη μας τη ζωή

Τα μελομακάρονα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με τις γιορτές και το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτές οι 
μελωμένες μπουκίτσες που κανείς δεν 
μπορεί να αντισταθεί και αναρωτιόμαστε 
γιατί να τις τρώμε μόνο στις γιορτές.

Φέτος, αν θέλεις να εντυπωσιάσεις την 
οικογένειά σου με τις ικανότητές σου στην 
κουζίνα, σου έχουμε το απόλυτο γλυκό: 
Cheesecake με βάση από μελομακάρονα!

Ο γευστικός συνδυασμός του κρεμώδους 
cheesecake με τα τραγανά μελομακάρονα 
θα πείσει και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.

Μπορείς να αξιοποιήσεις τα 
μελομακάρονα που έχεις ήδη, αλλά επειδή 
αποκλείεται να έχουν περισσέψει, σου 
έχουμε την απόλυτη συνταγή του chef 
Γιώργου Παπανδρέου.

Μην το σκέφτεσαι στιγμή, σημείωσε τι θα 
χρειαστείς για να φτιάξεις το πιο ξεχωριστό 
χριστουγεννιάτικο cheesecake που θα σε 
στέψει βασίλισσα της βραδιάς!

ΥΛΙΚΑ:

ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ
280 gr ηλιέλαιο
200 gr ελαιόλαδο
180 gr χυμός πορτοκάλι
1 κουταλάκι του γλυκού σόδα

170 gr ζάχαρη
100 gr πούδρα από τριμμένα καρύδια
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
Ξύσμα από 3 πορτοκάλια
900 gr αλεύρι γ.ο.χ
2 κουταλάκια του γλυκού baking powder
2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα

ΚΡΕΜΑ CHEESECAKE
1 κιλό τυρί κρέμα
350 gr κρέμα γάλακτος
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
3 σταγόνες εσάνς πορτοκάλι
200 gr άχνη ζάχαρη

ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΛΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Φιλέτα από 5 πορτοκάλια
200 gr νερό
220 gr ζάχαρη

Συνταγή για το μπισκότο   
    μελομακάρονο

Βάζουμε σε ένα μπολ τα υγρά στοιχεία 
(λάδι, χυμό πορτοκάλι, το αλκοόλ και τη 
ζάχαρη)

Σε ένα άλλο μπολ προσθέτουμε όλο τα 
στερεά υλικά (αλεύρι, τριμμένο καρύδι, 
baking powder, κανέλα)

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175 
βαθμούς πάνω κάτω

Ανακατεύουμε με σύρμα τα υγρά στο 
μπολ και ρίχνουμε μέσα τα στερεά υλικά, 
ανακατεύοντας με μια ξύλινη κουτάλα. Δε 
θέλει πολύ ζύμωμα. Και όχι εξτρά αλεύρι

Για το μπισκότο μελομακάρονο 
απλώνουμε το μείγμα σε μια λαδόκολλα 
πάνω σε ταψί περίπου 1.5cm πάχος

Ψήνουμε για 22 λεπτά περίπου
Αφήνουμε να κρυώσει.

Για την κρέμα τσίζκεικ με πορτοκάλι

Χτυπάμε με σύρμα την κρέμα γάλακτος 
μέχρι να γίνει σαντιγί (αλλά όχι πολύ 
σφιχτή). Και ρίχνουμε σιγά σιγά την άχνη 
ζάχαρη

Αμέσως μετά ρίχνουμε το τυρί κρέμα και 
το ξύσμα πορτοκαλιού

Ανακατεύουμε με σύρμα κάνοντας 
ελαφρές κινήσεις

Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο, αφού το 
σκεπάσουμε με μεμβράνη

Για τη γρήγορη μαρμελάδα πορτοκάλι

Παίρνουμε τα πορτοκάλια κ βγάζουμε 
τη φλούδα. Προσέχουμε να μην αφήσουμε 

πολλά από το λευκό τους σημείο
Κόβουμε σε κύβους τα πορτοκάλια
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το νερό και 

τη ζάχαρη
Βράζουμε για περίπου 6 με 7 λεπτά
Ρίχνουμε τα πορτοκάλια κ βράζουμε για 

13 με 15 λεπτά ακόμα μέχρι να δέσει
Μόλις κρυώσει για 20-30 λεπτά τα 

χτυπάμε για πολύ λίγο στο μούλτι.

Για τη σύνθεση

Παίρνουμε ένα γυάλινο σκεύος, σπάμε 
το μπισκότο στη βάση του και στρώνουμε 
περίπου το 1/4

Από πάνω στρώνουμε την κρέμα με μια 
σπάτουλα ώστε να γεμίσει τα υπόλοιπα 2/4 
του σκεύους

Παγώνουμε στο ψυγείο για 3 ώρες
Ρίχνουμε τη μαρμελάδα πορτοκάλι από 

πάνω
Καλή επιτυχία!

Cheesecake με βάση 
από μελομακάρονα:

 Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο γλυκό με το 
οποίο θα εντυπωσιάσεις στο φετινό τραπέζι
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Ο κ. Αλέκος Αντάρας
και η οικογένειά του

εύχονται στην 
Ομογένεια

Χαρούμενα 
Χριστούγεννα

και Χρόνια Πολλά

Τα γιορτινά της φόρεσε η Αθήνα για τα 
φετινά, εντελώς διαφορετικά Χριστούγεννα 
λόγω της πανδημίας. 

Παρόλο που αυτά τα Χριστούγεννα η 
κίνηση στους αθηναϊκούς δρόμους δεν θα 
θυμίζει σε τίποτα προηγούμενες χρονιές, 
αφού λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό 
το λιανεμπόριο δεν θα ανοίξει, κεντρικοί 
δρόμοι, πλατείες, αλλά και μικρές γωνιές 
του κέντρου έχουν γεμίσει με λαμπιόνια, 
δημιουργώντας μια ευχάριστη εικόνα 
στα μάτια των πολιτών εν μέσω της 
υγειονομικής κρίσης.

Lockdown με άρωμα 
Χριστουγέννων στο 
κέντρο της Αθήνας 

Η αρχή έγινε με την πλατεία 
Συντάγματος. Στην «καρδιά» της 
πρωτεύουσας τοποθετήθηκε ένα φυσικό 
δέντρο 15 μέτρων από το Καρπενήσι. Μαζί 
με την τσιμεντένια βάση του φτάνει τους 
30 τόνους. Παράλληλα πέριξ της πλατείας 
τοποθετήθηκαν πάνω από 10.000 
λαμπιόνια σε διάφορα χρώματα, αλλά και 
κατακόκκινα αλέξανδρινά, τα λεγόμενα 
«λουλούδια των Χριστουγέννων».

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, 
Κώστας Μπακογιάννης έχει δεσμευτεί 
ότι την φετινή χρονιά δεν θα στολιστεί 
μόνο το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες συνολικά σε όλες τις 
γειτονιές της Αθήνας θα στολιστούν 29 
χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε αμέσως 
τα βλέμματα των περισσότερων πολιτών 
ήταν ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην 
πλατεία Ομονοίας. Η ιστορική πλατεία των 
Αθηνών μετά από αρκετά χρόνια έλαμψε 
ξανά, ξυπνώντας μνήμες από το ένδοξο 
παρελθόν της. Πλάι στο νέο σιντριβάνι που 
σηματοδοτεί τη «νέα εποχή» της πλατείας 
τοποθετήθηκε ένα τεχνητό δέντρο ύψους 
15 μέτρων.

Οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα 
από την φωταγώγησή του είναι πραγματικά 
εντυπωσιακές. «Αρκετά χρόνια δεν 
είχαμε πλατεία και αρκετά έλειψε το 

φως από όλη την περιοχή. Σε αυτά τα 
ιδιαίτερα Χριστούγεννα, έχουμε ξανά την 
πλατεία Ομονοίας με τον στολισμό που 
της πρέπει», έγραψε στα social media o 
δήμαρχος Αθηναίων παραθέτοντας εικόνες 
από τον μοναδικό στολισμό.

 iefimerida.gr 

Χριστούγεννα 2020: Η Αθήνα «φόρεσε» 
τα γιορτινά της -Η θάλασσα με τα αστέρια 

και ο στολισμός της Ομόνοιας
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Η Πορταριά 
απλωμένη στις 
βορειοδυτικές 

πλαγιές του Πηλίου 

Ονομαστό κεφαλοχώρι με παραδοσιακό 
χρώμα και αξιόλογη τουριστική 
υποδομή, η Πορταριά αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς ολόκληρης της Μαγνησίας, 
αλλά και την προφανή επιλογή για τους 
λάτρεις του πανέμορφου Πηλίου. 

Το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, τα 
πετρόχτιστα αρχοντικά, τα σπίτια με την 
εξαίρετη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, τα 
γραφικά καλντερίμια, οι βρύσες με τα 
τρεχούμενα νερά, τα μονοπάτια, αλλά και η 
υπέροχη θέα στη γειτονική Μακρινίτσα, το 
Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο, μαγεύουν 
τους επισκέπτες. 

Πορταριά : Η γοητεία του Πηλίου

Ακριβώς ένα χρόνο πριν είχε μπει στο 
ίδιο ακριβώς χρηματοκιβώτιο. Και έπειτα, 
πίσω από την πλάτη του, σιγανά, αθόρυβα, 
η ογκώδης πόρτα έκλεισε!

Ήταν παγιδευμένος — ενταφιασμένος 
μέσα σ’ ένα ξαφνικό και τρομακτικό σκοτάδι. 
Η βραχνή του κραυγή ακούστηκε σαν μια 
έκρηξη. Κανένας ωρολογιακός μηχανισμός 
δεν έλεγχε αυτό το Χρηματοκιβώτιο. Θα 
παρέμενε κλειδωμένο μέχρι που να το 
ανοίξουν από έξω. Αύριο το πρωί.

Τότε η ιδέα τον χτύπησε σαν κεραυνός. 
Κανένας δε θα ερχόταν αύριο—αύριο ήταν 
Χριστούγεννα!

 Έριξε μια ακόμα φορά το σώμα του με 
δύναμη πάνω στην πόρτα, φωνάζοντας 
άγρια και μετά βούλιαξε στα γόνατά του 
εξαντλημένος. Στ’ αυτιά του ήρθε μια 
σιωπή, μια τσιριχτή, μουσική σιωπή που 
φαινόταν να ‘ναι εκκωφαντική. Πάνω από 
τριάντα έξη ώρες θα περνούσαν πριν να 
έρθει κάποιος—τριάντα έξη ώρες σ’ ένα 
ατσάλινο κουτί ένα μέτρο πλάτος, δύο 
μέτρα μήκος και δυο μέτρα ύψος. Θα ήταν 
αρκετό το οξυγόνο;

Ιδρώνοντας και αναπνέοντας βαθιά, 
ψηλάφισε τριγύρω στο πάτωμα. Τότε, στην 
πίσω δεξιά γωνία πάνω από το πάτωμα, 
βρήκε ένα μικρό κυκλικό άνοιγμα. Γρήγορα 
έσπρωξε το δάχτυλό του μέσα του και 
αισθάνθηκε, αμυδρά αλλά χωρίς αμφιβολία 
ένα δροσερό ρεύμα αέρα.

Η εκτόνωση της έντασης ήταν τόσο 
ξαφνική που ξέσπασε σε δάκρυα. Τελικά 
κάθισε. Σίγουρα δε θα χρειαζόταν να μείνει 
παγιδευμένος για τριάντα έξη ολόκληρες 
ώρες. Κάποιος θα αντιλαμβανόταν 
την απουσία του. Όμως ποιος; Ήταν 
ανύπαντρος και ζούσε μόνος. Η υπηρέτρια 
που καθάριζε το διαμέρισμα ήταν μόνο 
μια υπηρέτρια, που πάντα της φερότανε 
έτσι. Τον είχαν προσκαλέσει να περάσει 
την παραμονή των Χριστουγέννων με 

την οικογένεια του  αδερφού του, αλλά 
τα παιδιά τού την έδιναν στα νεύρα και 
περίμεναν δώρα, κι έτσι είχε πει όχι στην 
πρόσκληση.

Ένας φίλος του είχε ζητήσει να πάει σ’ 
ένα σπίτι για ηλικιωμένους την ημέρα των 
Χριστουγέννων και να παίξει πιάνο —ήταν 
καλός μουσικός. Όμως είχε αρνηθεί με τη 
μια ή με την άλλη δικαιολογία. Σκόπευε 
να καθίσει στο σπίτι του μ’ ένα καλό 
πούρο, ακούγοντας μερικές καινούργιες 
μαγνητοφωνήσεις που  είχε κάνει ο ίδιος.

Κανένας δε θα ερχόταν να τον βγάλει 
έξω. Κανένας, κανένας….

Η νύχτα κύλησε απαίσια & πέρασε 
ολόκληρη η μέρα των Χριστουγέννων και 
η επόμενη νύχτα.

Το πρωί μετά τα Χριστούγεννα ο 
προϊστάμενος υπάλληλος ήρθε στο 
γραφείο τη συνηθισμένη ώρα, άνοιξε 
το χρηματοκιβώτιο, κι έπειτα πήγε στο 
ιδιαίτερο γραφείο του.

Κανείς δεν είδε τον Τζορτζ Μέισον 
που βγήκε τρεκλίζοντας στο διάδρομο, 
έτρεξε στο ψυκτικό του νερού κι ήπιε 
νερό καταπίνοντάς το λαίμαργα. Κανείς 
δεν έδωσε προσοχή σ’ αυτόν καθώς 
έφευγε παίρνοντας ένα ταξί για το σπίτι. 
Εκεί ξυρίστηκε, έφαγε πρωινό, άλλαξε τα 
τσαλακωμένα ρούχα του και ξαναγύρισε 
στο γραφείο του, όπου οι υπάλληλοί του 
τον χαιρέτισαν τυπικά.

Εκείνη τη μέρα συνάντησε αρκετούς 
γνωστούς και μίλησε με τον αδερφό του. 
Βλοσυρή η αλήθεια πλανιόταν στις σκέψεις 
του. Είχε εξαφανιστεί από την ανθρώπινη 
κοινωνία στο μεγάλο πανηγύρι της 
συντροφικότητας κι ακόμα δεν είχε λείψει 
σε κανέναν.

Δισταχτικά, άρχισε να σκέφτεται για 
το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. 
Μήπως ήταν δυνατόν ότι ήταν τυφλωμένος 

όλ’ αυτά τα χρόνια από την εγωιστικότητα, 
την αδιαφορία, την περηφάνια; Δεν  ήταν 
το να δίνεις την αγάπη σου, εξάλλου, η 
ουσία της γιορτής των Χριστουγέννων 
αφού σηματοδοτούσε το χρόνο που ο 
Θεός έδωσε τη δική Του αγάπη στον 
κόσμο μέσα σ’ένα μικρό βρέφος;

Και μέσα από το χρόνο που κύλησε 
μετά, με μικρές πράξεις καλοσύνης, 
με μικρές, απαρατήρητες πράξεις 
ανιδιοτέλειας, ο Τζωρτζ Μέϊσον 
προσπάθησε να προετοιμάσει τον εαυτό 
του … Τώρα, μια ακόμη φορά, ήταν 
παραμονή Χριστουγέννων.

Αργά, αργά οπισθοχώρησε βγαίνοντας 
από το χρηματοκιβώτιο, το έκλεισε. 
Άγγιξε το βλοσυρό ατσάλινο πρόσωπό 
του ελαφρά, σχεδόν με στοργή και έφυγε 
από το γραφείο.

Να ‘τος τώρα  με το μαύρο παλτό 
του και το καπέλο του, ο ίδιος ο Τζορτζ 
Μέισον όπως ένα χρόνο πριν. Ή όχι; 
Περπατάει μερικά τετράγωνα, έπειτα 
φωνάζει ένα ταξί, ανησυχώντας μήπως 
αργήσει. Τα ανίψια του τον περιμένουν 
να τα βοηθήσει να κλαδέψουν το δέντρο. 
Μετά, θα πάρει τον αδερφό του και τη 
νύφη του σε μια Χριστουγεννιάτικη 
παράσταση. Γιατί είναι τόσο 
ευτυχισμένος; Γιατί το σπρώξιμο μέσα 
στον κόσμο, φορτωμένος όπως είναι με 
δέματα, τον συναρπάζει και τον γεμίζει 
με χαρά; Ίσως ή καρτέλα να έχει κάτι να 
κάνει μ’ αυτό, η καρτέλα που  κόλλησε 
στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του 
την περασμένη Πρωτοχρονιά. Στην 
καρτέλα είναι γραμμένο με το ίδιο το χέρι 
του Τζορτζ Μέισον: Το να αγαπάς τους 
ανθρώπους, το να είσαι απαραίτητος 
κάπου, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. 
Αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας.

web

Ο άνθρωπος 
που έχασε τα 
Χριστούγεννα
Από τον J. Edgar Park

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, 
και όπως συνήθως, ο Τζορτζ Μέισον  
ήταν ο τελευταίος που άφηνε το 
γραφείο. Προχώρησε προς το τεράστιο 
χρηματοκιβώτιο, γύρισε το συνδυασμό 
και έσπρωξε τη βαριά πόρτα για ν’ 
ανοίξει. Αφού βεβαιώθηκε  ότι  πόρτα δε 
θα έκλεινε πίσω του μπήκε μέσα.

Μια τετράγωνη λευκή καρτέλα ήταν 
κολλημένη λίγο πιο επάνω από την 
τελευταία σειρά των θυρίδων. Πάνω 
στην καρτέλα ήταν γραμμένες μερικές 
λέξεις. Ο Τζορτζ Μέισον κοίταξε εκείνες 
τις λέξεις και θυμήθηκε…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
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Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου 

του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης 

κ. Ζήσης Βόκας,  

ο αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Ράλλης, 

η πρόεδρος των κυριών της «Πρόνοια» κ. Σοφία Βλάχου 

και όλα τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου 

και της Πρόνοιας, επί ευκαιρία της μεγάλης εορτής 

των Χριστουγέννων και του ερχομού του Νέου Χρόνου, 

στέλνουν τις πιο θερμές ευχές τους 

σε όλο τον Ελληνισμό. 

Εύχονται η γέννηση του Σωτήρα να φέρει 
Υγεία, Χαρά και Ειρήνη σε όλο τον κόσμο!

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχονται στην εκλεκτή πελατεία τους 

και σε όλη την ελληνική παροικία
Καλά Χριστούγεννα

Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
1015 Pape Avenue, East York ON M4K 3V8

Tel. 416 423-9781

της. 
Στο χωριό εδρεύει γυναικείος 

αγροτουριστικός συνεταιρισμός, που 
παρασκευάζει τοπικά προϊόντα (γλυκά 
κουταλιού και ταψιού, μαρμελάδες, λικέρ, 
ζυμαρικά).

Στολίδι της Πορταριάς είναι η όμορφη 
πλακόστρωτη πλατεία της, με εντυπωσιακά 
πλατάνια, βρύσες και καφέ – εστιατόρια.

Ξεχωριστό χρώμα δίνουν στο χωριό 
τα αποκατεστημένα αρχοντικά (στο 
αρχοντικό Ζούλια στεγάζεται μουσείο 
λαϊκής τέχνης), η εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου (με χρυσοποίκιλτο τέμπλο και 
ωραίο καμπαναριό) και το εκκλησάκι της 
Παναγίας Πορταρέας (σύμφωνα με την 
επικρατέστερη εκδοχή, σε αυτό οφείλει την 
ονομασία του το χωριό).

Στην είσοδο της Πορταριάς είναι χτισμένη 
η δισυπόστατη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 
– Παναγίας, ενώ δίπλα στο ξενοδοχείο 

«Ξενία Παλάς» βρίσκονται η εκκλησία του 
Αγίου Ταξιάρχη και πλακόστρωτη πλατεία 
με μαγευτική θέα στη Μακρινίτσα, το Βόλο 
και τον Παγασητικό κόλπο.

Τους φυσιολάτρες και τους περιπατητές 
προσελκύουν, προπάντων, το μονοπάτι 
των Κενταύρων, που συνδέει την 
Πορταριά με τα Χάνια, η Αδάμενα, 
περιοχή με τρεχούμενα νερά, πλατάνια και 
πλακόστρωτη πλατεία, και ο καταρράκτης 
Κάραβος (τα νερά του προέρχονται από τη 
γειτονική πηγή Μάνα). 

Θρησκευτικά μνημεία που αξίζουν την 
προσοχή των επισκεπτών είναι η μονή της 
Παναγίας της Οδηγήτριας, στη διαδρομή 
από την Πορταριά προς τη Μακρινίτσα, 
και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (άλλοτε 
καθολικό μονής), λίγο ψηλότερα από την 
πηγή Μάνα.

In.gr- Γιάννης Τούντας

H Πορταριά, τόπος καταγωγής του 
Αλεξίου Αθανασάκη, δωρητή του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, γνώρισε 

μεγάλη ακμή το 18ο και το 19ο αιώνα χάρη 
στη βιοτεχνική (υφαντική και βυρσοδεψία) 
και εμπορική δραστηριότητα των κατοίκων 
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K O S T A T E X

Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
Χαρούμενα Χριστούγεννα 

ΥΓΕΙΑ και Ευτυχία το Νέο Ετος

Για πρωτότυπη 
και σικάτη εμφάνιση 

του παιδιού σας 
με καινούργιες 

παραλαβές από 
την Ελλάδα

σε μια σημαντική 
στιγμή της ζωής 

του επισκεφθείτε το 
κατάστημα ρουχισμού 

και ειδών βάπτισης 
“KOSTATEX” 

590 Danforth Ave. 
Tel: (416) 469-2970
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Χρόνια πολλά
Χαρούμενα

Χριστούγεννα
και 

Καλή 
Πρωτοχρονιά

ΣΕΛΙΔΑ 54
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Το συγκινητικό μήνυμα 
της Κ. Σακελλαροπούλου 
για τους συμπολίτες μας 

που έχασαν τη μάχη 
με τον κορωνοϊό

Στις απώλειες από τον κορωνοϊό 
στέκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε 
ανάρτησή της στο Facebook, τονίζοντας 
πως «δεν είναι “ξένοι νεκροί”, απλοί 
αριθμοί σε μιαν αδιάφορη στατιστική. 
Έχουν όνομα και πρόσωπο».

«Είναι μια πραγματικότητα που 
μας τραυματίζει συλλογικά, ένας 
απολογισμός που μας μουδιάζει 
ως κοινωνία. Γιατί οι άνθρωποι που 
πεθαίνουν καθημερινά μόνοι στις 
εντατικές, χωρίς κάποιο αγαπημένο 
πρόσωπο να τους κρατάει το χέρι, 
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 
αποχαιρετίσουν τους οικείους τους, 
δεν είναι “ξένοι νεκροί”, απλοί αριθμοί 
σε μιαν αδιάφορη στατιστική. Έχουν 
όνομα και πρόσωπο» σημειώνει 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ας μη συμφιλιωθούμε με την 
απώλεια. Ας μη τη συνηθίσουμε. Ας 
μην ξεχάσουμε όσους έφυγαν, έστω 
κι αν η ανάμνησή τους εξουθενώνει 
την ηθική μας αντοχή» προσθέτει και 
συμπληρώνει: «Αθέατοι πια, αλλά 
ονομασμένοι, οι νεκροί μας γίνονται 

ΠτΔ: Ας μην συμφιλιωθούμε 
με την απώλεια 

Δεν είναι «ξένοι νεκροί»
φιλικοί, παρηγορητικές σκιές στη 
δύσκολη καθημερινότητά μας».

Η ανάρτηση της Προέδρου της 
Δημοκρατίας:

«Μέρες τώρα μετράμε νεκρούς 
στα νοσοκομεία μας, μέρες τώρα 
περιμένουμε με αγωνία να δούμε τον 
αριθμό τους να μειώνεται. Κι όμως, 
οι ειδικοί μας προειδοποιούν: θα 
υπάρξουν περισσότερα θύματα από 
τις επιπλοκές της νόσου. Θα υπάρξουν 
περισσότεροι νεκροί. Ήδη πλησιάζουν 
τις τέσσερις χιλιάδες.

Είναι μια πραγματικότητα που 
μας τραυματίζει συλλογικά, ένας 
απολογισμός που μας μουδιάζει 
ως κοινωνία. Γιατί οι άνθρωποι που 
πεθαίνουν καθημερινά μόνοι στις 
εντατικές, χωρίς κάποιο αγαπημένο 
πρόσωπο να τους κρατάει το χέρι, 
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 
αποχαιρετίσουν τους οικείους τους, 
δεν είναι «ξένοι νεκροί», απλοί αριθμοί 
σε μιαν αδιάφορη στατιστική. Έχουν 
όνομα και πρόσωπο. Είναι πατέρες, 
μητέρες, αδέλφια, φίλοι. Όταν τους 
θυμόμαστε, όταν τους μνημονεύουμε, 
τους ξαναφέρνουμε ανάμεσά μας. 
Όταν τους ονομάζουμε, δεν τους 
αφήνουμε να νεκρωθούν οριστικά.

Η εφημερίδα New York Times 
δημοσιεύει κάθε τόσο έναν 
κατάλογο νεκρών με δυο λέξεις 
που τους χαρακτήριζαν όσο 
ζούσαν. Μια προγιαγιά, που είχε 
εύκολο το γέλιο. Ένας παππούς 
που του άρεσε το μπέικον, 
τραγανό και ξεροψημένο. Ένας 
πιανίστας της τζαζ, που τον 
αγάπησαν οι μαθητές του. Μια 
νοσηλεύτρια που ξενυχτούσε πλάι 
στους ασθενείς της. Ένας γιατρός, 
λίγο πριν από τη σύνταξη. 
Ένας ιερέας αφοσιωμένος στην 
ενορία του. Εμείς, γνωρίζουμε 
ελάχιστους από όσους «δεν τα 
κατάφεραν». Τον πρώτο μας 
νεκρό, τον εκπαιδευτικό Μανώλη 
Αγιομυργιαννάκη. Τον πρωτοπόρο 
ορειβάτη, αναρριχητή, εκπαιδευτή 
Μιχάλη Τσουκιά. Την 37χρονη 
βοηθό ακτινολόγου Ευαγγελία Γαζέπη 
που εργαζόταν στο Νοσοκομείο 
της Νάουσας. Τον 39χρονο ντι τζέι 
Δημήτρη Μπέλλο. Αλλά υπάρχουν 
χιλιάδες ακόμη. Και πλάι σ’ αυτούς 
οι λαβωμένες τους οικογένειες που 
δεν ξέρουν πώς να πενθήσουν τον 
«απόντα θάνατο» των αγαπημένων 
τους.

Ας μη συμφιλιωθούμε με την 
απώλεια. Ας μη τη συνηθίσουμε. Ας 
μην ξεχάσουμε όσους έφυγαν, έστω κι 
αν η ανάμνησή τους εξουθενώνει την 
ηθική μας αντοχή. Αθέατοι πια, αλλά 
ονομασμένοι, οι νεκροί μας γίνονται 
φιλικοί, παρηγορητικές σκιές στη 
δύσκολη καθημερινότητά μας».
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288 John St, 
Thornhill, ON 
L3T 7R3

Phone:
(905) 731-4400

The 
Managemment

& Staff
Would Like

 to Wish 
Everyone

Merry
Christmas

&
Happy

New Year Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη 
λατινική «calenda», που σημαίνει αρχή 
του μήνα, ενώ διαμορφώθηκε από 
το ελληνικό ρήμα «καλώ». Η ιστορία 
τους συνδέεται με την αρχαία Ελλάδα. 
Έχουν βρεθεί αρχαία γραπτά κομμάτια 
παρόμοια με τα σημερινά κάλαντα. Τα 
παιδιά της εποχής εκείνης κρατούσαν 
ομοίωμα καραβιού που παρίστανε τον 
ερχομό του θεού Διόνυσου. Κρατούσαν 
κλαδί ελιάς ή δάφνης στολισμένο 
με καρπούς και άσπρο μαλλί (η 
λεγόμενη ειρεσιώνη, από το έριο = 

μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και 
έπαιρναν δώρα. Στις κλωστές έδεναν 
τις προσφορές των νοικοκύρηδων. Το 
τραγούδι της Ειρεσιώνης της εποχής 
του Ομήρου, συναντάμε σήμερα με 
μικρές παραλλαγές στα κάλαντα της 
Θράκης: “Στο σπίτι ετούτο πού ‘ρθαμε 
του πλουσιονοικοκύρη ν’ ανοίξουνε οι 
πόρτες του να μπει ο πλούτος μέσα να 
μπει ο πλούτος κι η χαρά κι η ποθητή 
ειρήνη και να γεμίσουν τα σταμνιά 
μέλι, κρασί και λάδι κι η σκάφη του 

Τα κάλαντα έχουν τη βάση τους σε παλιά λαϊκά 
τραγούδια και μεταφέρουν ευχές. Η ειρεσιώνη, 
τα «καλοχερίδια» της Κρήτης και η χαρά των 

καλαντιστών

Τα Κάλαντα
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ζυμώματος με φουσκωτό ζυμάρι”. 
Αργότερα, το έθιμο μεταφέρθηκε στη 
Ρώμη. Από τον 13ο αιώνα και μετά 
τα κάλαντα απέκτησαν σημασία και 
διαδόθηκαν. Στο Βυζάντιο κρατούσαν 
ραβδιά, φανάρια ή ομοιώματα 
πλοιαρίων ή και κτιρίων, στολισμένα 
και τραγουδώντας, συνόδευαν το 
τραγούδι με κρούση τριγώνου ή 
τυμπάνου. Τα κάλαντα έχουν τη 
βάση τους σε παλιά λαϊκά τραγούδια. 
Πρόκειται για τραγούδια με ευχές για 
τον νοικοκύρη και τα άλλα μέλη της 
οικογένειας. Τα κάλαντα αποτελούν 
πράξη τελετουργική η οποία, 
σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη, έχει 
ως στόχο την ευημερία. Στα παλιά 
χρόνια τα παιδιά τραγουδούσαν τα 
κάλαντα το βράδυ της παραμονής των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και 
των Φώτων, κρατώντας φαναράκια 
αναμμένα. Κάποια έπαιζαν φλογέρα ή 
φυσαρμόνικα και άλλα τραγουδούσαν, 
ως χορωδία, τα κάλαντα. Κάλαντα 
ή κόλιεντα ή κόλιαντα ή κόλιντα 
Χριστούγεννα. Έτσι λέγονται τα 
τραγούδια που έχουν ως στόχο 
να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα. 
Φιλοδώρημα ή «καλοχερίδια» Τα 
κάλαντα είναι τραγούδια με στίχους 
που από τη μια υπενθυμίζουν, 
αναγγέλλουν, τονίζουν την έλευση 
είτε κάποιας χαρμόσυνης γιορτής 
(όπως τη γέννηση του Χριστού)  είτε 
κάποιου θλιβερού γεγονότος (Μεγάλη 
Εβδομάδα, Σταύρωση του Χριστού). 
Από την άλλη εκφράζουν ευχές σε 
φίλο, γείτονα ή άρχοντα και γενικά σε 
κάθε νοικοκύρη που επισκέπτονται ή 
συναντούν οι καλαντάρηδες. Το κίνητρο 
για κείνους που λένε τα κάλαντα είναι 
να αποκομίσουν είτε το φιλοδώρημα, 
είτε τα «καλοχερίδια» όπως τα λένε 
στην Κρήτη, δηλαδή τα πάσης φύσεως 
γλυκά ή ακόμη και αγαθά, όπως αυγά, 
στάρι και λάδι. Για να συγκινήσουν 
το νοικοκύρη και να δώσει μεγάλα 
φιλοδωρήματα, οι καλαντάρηδες 
λένε και πάρα πολλά παινέματα, 
χαρακτηρισμούς τόσο για τον ίδιο όσο 
και για τα άλλα μέλη της οικογένειάς 
του. Συνήθως οι στίχοι είναι ποταμός 
από εικόνες εκπληκτικής ομορφιάς. Τα 
τραγούδια αυτά έχουν εντελώς δικά 
τους βασικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι 
τραγούδια φτιαγμένα από λόγιους ή 
ποιητές, αλλά από το λαό. Και, μολονότι 
φτιαγμένα από απλούς ανθρώπους, 
πολλές φορές οι στίχοι τους είναι 
τόσο ποιητικοί ώστε συναγωνίζονται 
ακόμα και τους πιο φροντισμένους 
στίχους ποιημάτων, φανερώνοντας 
την ποιητική ψυχή του λαού μας: 
“Γραμματικός και λειτουργός και 
ψάλτης κι αναγνώστης έχει τον ουρανό 
χαρτί, τη θάλασσα μελάνι και το μικρό 
το δάχτυλο κοντύλι για να γράφει”. 
Αλλά και: “Ώσπου να πας κι ώσπου να 
‘ρθεις κι οπίσω να γυρίσεις οι στράτες 
ρόδα γιόμισαν, τα μονοπάτια μόσχο”. 
Οι στίχοι αυτοί είναι από κάλαντα της 
Καστοριάς και συναγωνίζονται σε 
ποιητικότητα, ζωντάνια και ομορφιά 
ακόμα και στίχους μεγάλων ποιητών. 
Τα κάλαντα κατ’ αρχήν διηγούνται το 
ιστορικό της γιορτής που ξημερώνει. 
Έτσι, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
εξιστορούν στην αρχή τους τη γέννηση 
του Χριστού: “Τα συχαρίκια μας, 
κυρά φάσκιωσεν η Παναγιά έκανε 
Χριστόν Υιόν γεννήθηκε, βαφτίστηκε 
στους ουρανούς πετάχτηκε.” 
(Από τα μαυροβινά κάλαντα των 
Χριστουγέννων) Έχουν, όμως, και 
επαινετικό χαρακτήρα. Υπάρχει 
έντονος στα χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα της πόλης της Καστοριάς, 
που λέγονται την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς: “Αφέντης μας είναι 
καλός στον κόσμο ξακουσμένος”… “ένα 
μικρό μικρούτσικο σπυρί μαργαριτάρι” 
…“Εδώ έχουν κόρη όμορφη, 
πανέργου θυγατέρα” Τα κάλαντα 
περιέχουν πάντοτε και ευχές: “Ας είν’ 
πολλά τα έτη του καλά κι ευτυχισμένα”, 
αλλά και “Καλέ Παναγιώτατε, Χρυσέ 
μας Ποιμενάρχα καλές γιορτές καλή 
χρονιά καλέ μας Ιεράρχα πολλά τα έτη 
Δέσποτα να είναι ευτυχισμένα μαζί να 
τα περάσουμε καλά κι αγαπημένα”, 
όπως εύχονται οι Καστοριανοί στον 
εκάστοτε Μητροπολίτη τους. Βεβαίως 
υπάρχει και το ζήτημα της αμοιβής. 
Μόνο που η αμοιβή δεν ήταν ο 
κύριος σκοπός των καλαντιστών. Ο 
κύριος σκοπός τους ήταν πάντοτε η 
παρέα, η συνεύρεση με την παρέα. 
Γι’ αυτό δεν εισέπρατταν ξεχωριστά 
τα φιλοδωρήματά τους. Στην αρχή δεν 
ήταν χρήματα αλλά ψωμάκια, κάστανα, 
καρύδια, μήλα, κυδώνια, κρασί, 
λουκάνικα και ό,τι άλλο χρειάζεται για 
το ομαδικό φαγοπότι και το τσιμπούσι 
που ακολουθούσε. Αυτή ήταν η 
μεγαλύτερη χαρά των καλαντιστών, τα 
κοινά γλέντια, η κοινή διασκέδαση της 
παρέας. Οι ιδανικοί καλαντιστές είναι 
τα παιδιά. «Τα παιδιά, που ολοκάθαρα 
και φροντισμένα ξεκινούν το πρωί με 
το χειμωνιάτικο κρύο, παρατώντας 
το χουζούρι των σχολικών διακοπών 
τους, και φτάνουν ως την πόρτα μας 
για να τα “πουν”, ας είναι καλόδεχτα 
και καλοπληρωμένα…»....

mixanitouxronou.gr
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στην αρχή γνωστό, συνέβαλε προς αυτή 
την δοξασία. Το ποίημα, το οποίο είναι 
χαρακτηριστικό των Χριστουγέννων, ήθελε 
τον Άγιο Νικόλαο να επισκέπτεται τον 
κόσμο και να προσφέρει δώρα.

Στις ΗΠΑ, ο Normal Percevel Rock-
well, ένας από τους πιο αγαπημένους 
καλλιτέχνες, κάνει πιο δημοφιλή τη φιγούρα 
του Santa Claus. Η πρώτη απεικόνιση 
γίνεται το 1913 στο περιοδικό «Boys’ Life» 
και σε ένα σκίτσο του 1922 παρουσιάζει 
κατάκοπο τον Santa Claus την ώρα που 
φτιάχνει παιδικά παιχνίδια.

Το χωριό του Αϊ-Βασίλη
Το υποτιθέμενο, επίσημο χωριό του San-

ta Claus είναι το Κορβατουντούρι (Korva-
tunturi) και βρίσκεται μόλις οκτώ χιλιόμετρα 
βόρεια του Ροβανιέμι της Λαπωνίας, στον 
Αρκτικό Κύκλο. Κορβατουντούρι σημαίνει 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 5

«το ύψωμα του αυτιού» (Ear Fell). Επειδή 
λοιπόν, η περιοχή είχε κάπως το σχήμα 
του αυτιού, θεωρήθηκε ότι ο Άγιος Βασίλης 
ζούσε εκεί και «άκουγε» τις επιθυμίες των 
παιδιών. Ωστόσο, το Ροβανιέμι θεωρείται 
πατρίδα του Αϊ-Βασίλη μόλις από τα τέλη 
του 19ου αιώνα.

Καθώς οι θρύλοι γύρω από το πρόσωπο 
του Santa Claus πλήθαιναν, όλοι ήθελαν να 
μάθουν πού μένει. Κι επειδή γκρι τάρανδοι 
ήταν δύσκολο να υπάρξουν στο Βόρειο 
Πόλο, οι εφημερίδες το 1927 αποκάλυψαν 
ότι ο Αϊ-Βασίλης μένει στη φινλανδική 
Λαπωνία. Ο γκρι τάρανδος είναι, 
άλλωστε, το εθνικό ζώο της Λαπωνίας. Το 
μυστικό αποκαλύφθηκε σε εκπομπή του 
φινλανδικού ραδιοφώνου του 1927: ο San-
ta Claus μένει στο Κορβατουντούρι.

Το Κορβατουντούρι το οποίο 
καθιερώθηκε ως το χωριό του Άγιου 

Πώς ο Άγιος Νικόλαος έγινε Santa Claus

Βασίλη το 1927, άρχισε να αξιοποιείται 
τουριστικά μόλις στις αρχές του 1980. 
Καθώς οι υπόλοιπες τουριστικές περιοχές 
της Φιλανδίας δεν έφερναν αρκετά έσοδα, 
η Φιλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να 
προωθήσει τον Άγιο Βασίλη. Χωρίς την 
ύπαρξή του, η Λαπωνία δε θα είχε καμιά 
διαφορά με τις υπόλοιπες περιοχές του 
αρκτικού κύκλου. Με τη δημιουργία του 
όμως η Λαπωνία απόκτησε ιδιαίτερη 
τουριστική και οικονομική άξια. Το χωριό 
προσφέρει στους ενήλικες τη «νοσταλγία» 
της παιδικότητας, τη «ρομαντικότητα» του 
να γίνουν και να παραμείνουν παιδιά.

Τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν οι εφημερίδες 
που αναπαρήγαγαν τον μύθο, ενώ η Coca 
Cola με τη γνωστή διαφήμιση έβαλε την 
τελευταία πινελιά: η εικόνα του Santa 
Claus με την κόκκινη στολή και τη λευκή 
γενειάδα είναι κατασκευή της αμερικανικής 
εταιρείας. Τον έφτιαξε έτσι για τη διαφήμιση 
του δημοφιλούς ποτού το 1931. Ενώ, 
λοιπόν, η Coca Cola χρησιμοποιεί την 
εικόνα του Santa Claus για να αυξήσει 
την κατανάλωσή της κατά την χειμερινή 
περίοδο, μετά από εβδομήντα χρόνια 
«συνεργασίας» διαπιστώνεται ότι και 
ο Santa Claus διαδόθηκε χάρη στη 
διαφήμιση.

Η κυρίαρχη εικόνα του Santa Claus πια 
είναι του συμπαθούς γενειοφόρου ένστολου 
πάνω στο έλκηθρο να παραδίδει δώρα 
και να πίνει Coca Cola. Τα Χριστούγεννα 
μάλιστα, κυρίως στις παιδικές και εφηβικές 
ηλικίες, συνδέθηκαν άρρηκτα, όχι με την 
εικόνα του Χριστού αλλά μ’ αυτή του Άγιου 
Βασίλη.

Από την άλλη μεριά τα παιδιά 
«οπτικοποιούν» τις ιστορίες που έχουν 
ακούσει για τον Άγιο Βασίλη. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο το χωριό του Άγιου Βασίλη αλλά και 
ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης που ζει σ’ αυτό, 
δίνουν «σάρκα και οστά» στην αφηρημένη 
εικόνα των «Χριστουγέννων» και του 
«Άγιου Βασίλη».

H προσαρμογή του νέου Άγιου Βασίλη 
στα ελληνικά δεδομένα έγινε γύρω στην 
δεκαετία του ‘50 με ‘60, κυρίως μέσω των 
Ελλήνων μεταναστών με τις ευχετήριες 
κάρτες και τα γιορτινά στολίδια που 
έστελναν στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν στον 
δικό μας Αϊ Βασίλη προσαρμόστηκε η 
εικόνα του Δυτικού Santa Claus.

Η σημερινή μορφή του Αϊ-Βασίλη δεν 
είναι τίποτε άλλο από ένα συνονθύλευμα 
διαφορετικών μύθων από διαφορετικές 
εποχές και διαφορετικές περιοχές του 
κόσμου που εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο 
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εποχής.

Είτε ως Άγιος Βασίλειος, είτε ως Santa 
Claus, είναι ο καλοδεχούμενος επισκέπτης 
του σπιτιού μας κάθε πρωτοχρονιά, το 
καλό ποδαρικό, η ευχή και η ελπίδα για μια 
καλή, νέα χρονιά και φυσικά, η συμβολική 
ιδέα ανιδιοτέλειας και προσφοράς δίχως 
ανταλλάγματα.

eleftherostypos.gr
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«Ανησυχώ πολύ για την περίοδο των 
εορτών. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. 
Ανησυχώ ότι θα χαλαρώσει αρκετός κόσμος 
και αρκούν λίγοι για να γίνει το κακό. Θα 
το πληρώσουμε εάν χαλαρώσουμε», 
προειδοποιεί σε συνέντευξή του στο 
Zougla.gr, o Ευάγγελος Μανωλόπουλος, 
Καθηγητής Φαρμακολογίας, 
Φαρμακογονιδιωματικής στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος  της 
Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας 
και προσθέτει: «Το εμβόλιο δεν είναι μια 
λύση για τώρα, δεν θα μας βοηθήσει τον 
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Οπότε μέχρι 
να φτάσουμε να έχουμε μια επαρκή βοήθεια 
από το εμβόλιο θα πρέπει μόνοι μας να 
διαχειριστούμε το πρόβλημα. Πρέπει να 
κάνουμε ακόμα υπομονή. Πιθανότατα του 
χρόνου τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε πια 
πρόβλημα με τον κορωνοϊό».

Ο καθηγητής μιλά μεταξύ άλλων για τον 
μεταλλαγμένο κορωνοϊό, λέγοντας πως 
οι επιστήμονες περιμένουν περισσότερα 
δεδομένα για τη δράση του, ενώ 
υποστηρίζει πως δεν είναι πολύ δύσκολο 
μέχρι το καλοκαίρι να επιτευχθεί η ανοσία 
της αγέλης στην Ελλάδα διότι έως τώρα 
οι αριθμοί με τις δόσεις εμβολίων δεν 
βγαίνουν. Παράλληλα αναφέρεται και στους 
αντιεμβολιαστές, στέλνοντας το μήνυμα 
πως «είναι τα κακομαθημένα παιδιά που 
ξέρουν ότι εάν οι άλλοι εμβολιαστούν αυτοί 
θα είναι ασφαλείς».

«Περιμένουμε περισσότερες 
πληροφορίες για τον μεταλλαγμένο 
κορωνοϊό»

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στη νέα 
μετάλλαξη του κορωνοϊού η οποία 
απασχολεί τις τελευταίες ημέρες  την 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, 
με πολλές χώρες να λαμβάνουν ήδη 
μέτρα. Όπως λέει «αρχικά η μετάλλαξη 
έχει αναφερθεί στην Ισπανία από τον 
Σεπτέμβριο. Επίσης οι Ιταλοί την εντόπισαν 

τον Οκτώβρη αλλά ήρθε στο προσκήνιο 
λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Βέβαια 
αυτό μένει να αποδειχθεί ακόμα, και τις 
επόμενες ημέρες θα έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου 
υπήρξε συναγερμός και προετοιμασία 
από τις ευρωπαϊκές χώρες με κλείσιμο 
συνόρων κι άλλα περιοριστικά μέτρα. Την 
ίδια ώρα έχει αρχίσει και η διερεύνηση 
του πληθυσμού για να δει η κάθε χώρα 
τι γίνεται και πόσοι νοσούν από αυτό το 
μεταλλαγμένο στέλεχος. Σύμφωνα με αυτά 
που γνωρίσουμε δεν έχει πιο αυξημένη 
θνητότητα, ούτε οδηγεί σε βαρύτερη νόσο. 
Περιμένουμε όμως να αποδειχθεί ότι το 
στέλεχος είναι περισσότερο μεταδοτικό».

«Ο ιός έμαθε να εισέρχεται πιο εύκολα 
στα κύτταρα μας»

«Μεταλλάξεις συμβαίνουν συνεχώς 
αλλά οι περισσότερες δεν έχουν καμία 
λειτουργική επίδραση. Η συγκεκριμένη 
που εντοπίστηκε στη Βρετανία  έχει ένα 
ενδιαφέρον επειδή αυξάνει τη δυνατότητα 
του ιού να εισέρχεται πιο εύκολα στα 
κύτταρά μας κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι 
τώρα στις άλλες μεταλλάξεις. Όσον αφορά 
στη βαρύτητα της νόσου οι Βρετανοί 
ανακοίνωσαν πως δεν υπάρχει κάτι που 
να μας προβληματίζει. Η δυνατότητα όμως 
επαναλοίμωξης είναι ανοιχτή, μπορεί να 
συμβαίνει», τονίζει ο έλληνας επιστήμονας.

Υπάρχει περίπτωση μην ανιχνεύεται 
ο μεταλλαγμένος κορωνοϊός  στα τεστ ;

Σύμφωνα με τον καθηγητή: «Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανέφερε 
ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι τα τεστ 
που είναι σε χρήση πράγματι μπορούν να 
ανιχνεύουν αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος. 
Η πιθανότητα βέβαια να μην μπορούν είναι 
μικρή αλλά θα πρέπει αυτοί που έχουν 
αναπτύξει τα τεστ να το ελέγξουν. Αυτό θα 
πρέπει να γίνει σύντομα.  Το πιθανότερο 
όμως θα είναι να ανιχνεύεται».

Κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα το νέο 
στέλεχος ;

«Δεδομένου ότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά 
και το στέλεχος κυκλοφορούσε από τον 
Σεπτέμβρη θεωρώ ότι το πιθανότερο 
είναι να υπάρχει στην Ελλάδα. Πρέπει 
να αναλυθούν δείγματα από άτομα που 
έχουν νοσήσει τον τελευταίο καιρό. Θα με 
ξάφνιαζε εάν δεν υπήρχε», προσθέτει.

«Θα χρειαστούν πολλές μεταλλάξεις για 
να υπάρξει πρόβλημα με τα εμβόλια»

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα 
δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με την αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων σε αυτή τη μετάλλαξη του 
ιού. Πότε όμως θα μας ανησυχούσε μια 
μετάλλαξη σχε σχέση με το εμβόλιο ;

Ο κ. Μανωλόπουλος απαντά: «Η 
εμπειρία έχει δείξει πως για να αλλάξει τόσο 
πολύ ο ιός έτσι ώστε να μην αναγνωρίζεται 
από το ανοσιακό σύστημα του οργανισμού 
που έχει ενεργοποιηθεί από τα εμβόλια 
πρέπει να υποστεί εκατοντάδες, χιλιάδες 
μεταλλάξεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται 
πάνω από 3 χρόνια μεταλλάξεων. Αλλά 
ο κορωνοϊός δεν μεταλλάσσεται τόσο 
γρήγορα όπως ο ιός της γρίπης. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να 
ελεγχθεί ακόμα και αυτή η μετάλλαξη 
άμεσα από τις εταιρείες που αναπτύσσουν 
τα εμβόλια».

«Η ανοσία της αγέλης στην Ελλάδα πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί μέχρι το καλοκαίρι 
του 2021»

Ερωτηθείς για το εάν είναι εφικτό να 
επιτευχθεί σύντομα ανοσία της αγέλης στη 
χώρα μας με τους εμβολιασμούς αναφέρει: 
«Με 1,2 εκατ. δόσεις θα εμβολιαστούν 
600.000, περίπου πολίτες, δηλαδή το 
6% του Ελληνικού πληθυσμού κάτι που 
είναι πολύ μακριά από το 60-70% που 
χρειαζόμαστε για την ανοσία της αγέλης. 
Ούτε καν πλησιάζουμε τον στόχο. Θα 
χρειαστεί να έχουμε τουλάχιστον 12 εκατ. 
δόσεις για την ανοσία της αγέλης. Όλα 
θα εξαρτηθούν βέβαια από τη ροή των 
εμβολίων και πόσα εμβόλια θα εγκριθούν. 
Στην παρούσα φάση με αυτά που ξέρουμε 
πως θα έχουμε, στην Ελλάδα ανοσία 
αγέλης δεν μπορείς να έχεις ούτε το 
καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι δεν νομίζω 
πως θα πάρουμε 12 εκατ. δόσεις. Θα 
άλλαζαν τα δεδομένα μόνο εάν έπαιρναν 
έγκριση και κάποιες άλλες εταιρείες. Αλλά 
μόνο με αυτά τα δύο εμβόλια που μέχρι 

τώρα είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε 
στη διάθεσή μας δεν θα πετύχουμε ανοσία 
αγέλης».

«Χρειαζόμαστε και τα φάρμακα και 
πρέπει να γίνουν ενέργειες για να 
αποκτήσουμε»

Σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων και 
συγκεκριμένα τα μονοκλωνικά αντισώματα, 
δηλώνει: «θα ήταν χρήσιμα εάν μπορούσαν 
να έρθουν στην Ελλάδα. Χρήσιμα σε 
συγκεκριμένα άτομα αλλά είναι πολύ 
ακριβά και παράγονται λίγα. Μπορούν να 
βοηθήσουν αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.  
Είναι πολύ δύσκολη η παραγωγή τους. Τα 
περισσότερα τα έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ 
για τις δικές τους ανάγκες. Και είναι λάθος 
όταν λένε πως δεν χρειαζόμαστε πολλά. 
Αυτά τα φάρμακα τα δίνεις σε κάποιο άτομο 
που έχει βρεθεί θετικό χωρίς συμπτώματα 
για να αποφύγεις τη νοσηλεία. Είναι 
πάρα πολλοί αυτοί. Χρειαζόμαστε πολλές 
χιλιάδες δόσεις και δεν μπορούμε να 
τις εξασφαλίσουμε. Θα πρέπει όμως να 
μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια 
στιγμή δόσεις. Θα πρέπει να γίνουν 
ενέργειες από την πλευρά της Ευρώπης 
και της Ελλάδας. Θα μας βοηθήσουν 
μακροπρόθεσμα και κυρίως αυτούς που τα 
εμβόλια δεν θα τους πιάνουν».

«Οι αντιεμβολιαστές είναι τα 
κακομαθημένα παιδιά που ξέρουν ότι 
εάν οι άλλοι εμβολιαστούν αυτοί θα είναι 
ασφαλείς»

Σχετικά με κάποιες έρευνες που είδαν 
το φως της δημοσιότητας και αφορούν 
στην πρόθεση των πολιτών και των 
υγειονομικών να μην εμβολιαστούν ο 
καθηγητής φαρμακολογίας επισημαίνει:

 «Θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα 
να δούμε στην πραγματικότητα όταν 
αρχίσουν οι εμβολιασμοί, τι πραγματικά 
ποσοστό πολιτών, υγειονομικών θα κάνει 
το εμβόλιο. Όντως υπάρχουν αμφιβολίες 
και δισταγμός διότι χρειάζεται περισσότερη 
ενημέρωση. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 
πολιτών που είναι αντιεμβολιαστές, 
που έχουν επιρροή στους διστακτικούς 
αλλά πιστεύω πως στο τέλος θα μείνουν 
στην άκρη και θα απομονωθούν. Αυτοί 
ποντάρουν στην ανοσία της αγέλης που 
θα δημιουργήσουν οι άλλοι για αυτούς. 
Είναι τα κακομαθημένα παιδιά που ξέρουν 
ότι εάν οι άλλοι εμβολιαστούν αυτοί θα είναι 
ασφαλείς».

Χρήστος Μαζάνης
xmazanis@zougla.gr

“Δεν θα είναι εύκολη 
η ανοσία της αγέλης 
μέχρι το καλοκαίρι”
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Η επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι 
μια αφορμή να αναστοχαστούμε πάνω 
στα δικαιώματα, σε στιγμές κρίσιμες, 
τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά 
τον χαιρετισμό της στη διαδικτυακή 
πανηγυρική συνεδρίαση για τα είκοσι 
χρόνια λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
 
Η κ. Σακελλαροπούλου υπενθύμισε ότι τα 
δικαιώματα στάθηκαν για εκείνη προνομιακό 
πεδίο άσκησης των καθηκόντων της 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και 
σημείωσε ότι αποτελούν σήμερα μία από 
τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας. 
 
Αναφερόμενη στην οικονομική κρίση 
αλλά και στην πανδημία του κορονοϊού, 
η ΠτΔ υπογράμμισε ότι έχουν οδηγήσει, 
παγκοσμίως, σε ευρύτατους περιορισμούς 
των κλασικών ελευθεριών μας και 
προσέθεσε ότι τα δικαιώματα τελούν σε 
καθεστώς έντονης πίεσης, υποστηρίζοντας 
παράλληλα: «Στη δίνη των απρόβλεπτων 
γεγονότων και αναγκών το άτομο υποχωρεί. 
Το γενικό και το δημόσιο συμφέρον 
επικρατεί: είτε στη δημοσιονομική του 
εκδοχή, όπως στη χώρα μας, από το 2010 
και έπειτα, είτε, στην υγειονομική του, με 
την πρωτοφανή διακινδύνευση της υγείας 
και της ζωής μας. Τα δικαιώματα χάνουν 
την αυτάρκειά τους και εισέρχονται στην 
εποχή της στάθμισης, της ευελιξίας και 
της σχετικοποίησής τους, στο όνομα των 
εύλογων, πλην επίπονων, συμβιβασμών 
του καιρού μας. Πολύ περισσότερο 
όταν οι περιορισμοί των δικαιωμάτων 
υπαγορεύονται από τις έκτακτες συνθήκες 
και είναι προσωρινοί. Είναι, από την 
άλλη, η συγκυρία αυτή μία οδυνηρή, 
αλλά και παιδαγωγική διαδικασία». 
 
Ωστόσο, επισήμανε και την αξία και της 
άλλης όψης των δικαιωμάτων που είναι 
τα καθήκοντά μας προς τον άλλο και το 
κοινό καλό, το χρέος της αλληλεγγύης 
και της φροντίδας. «Αυτό μας διδάσκουν 
καθημερινά, σαν πρότυπα αυταπάρνησης, 
οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας, 

όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της διαχείρισης της πανδημίας» 
σημείωσε η κυρία Σακελλαροπούλου. 
 
Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός 
της Προέδρου της Δημοκρατίας 
στην Ολομέλεια Εθνική Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: 
 
«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να 
συμμετάσχω στην Πανηγυρική Ολομέλεια 
της Επιτροπής σας, σε μία τόσο σημαντική 
ημέρα για τα Δικαιώματα. Χαίρομαι, 
επιπρόσθετα, γιατί τα δικαιώματα στάθηκαν 
για μένα προνομιακό πεδίο άσκησης 
των καθηκόντων μου στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, αλλά και γιατί αποτελούν 
σήμερα μία από τις βασικές προτεραιότητες 
της Προεδρίας. Γνωρίζω καλά το πλούσιο 
έργο της Επιτροπής και την ανάδειξη 
τα τελευταία χρόνια των ελλειμάτων 
της Πολιτείας μας στην προστασία των 
δικαιωμάτων σε μια σειρά από κρίσιμα 
πεδία: στη μεταναστευτική και προσφυγική 
κρίση, τα κοινωνικά δικαιώματα, την 
ισότητα των φύλων και τον σεβασμό 
στον αυτοπροσδιορισμό των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. Οι παρεμβάσεις σας 
έχουν πάντα επιστημονική τεκμηρίωση 
και ευαισθησία. Γνωρίζω επίσης και τα 
προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει 
τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα την 
ελλιπή υποστήριξή σας από το Κράτος. 
 
Η επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης 
είναι μια αφορμή να αναστοχαστούμε πάνω 
στα δικαιώματα, σε στιγμές κρίσιμες. Στην 
ευγενή έκκληση του συντάκτη της, René 
Cassin, «να προστατέψουμε τον άνθρωπο 
και όλα του τα δικαιώματα», συνοψίζεται η 
έγερση της ανθρώπινης συνείδησης έναντι 
της ναζιστικής θηριωδίας και το υψηλό 
ιδανικό στο οποίο απαντά η Διακήρυξη. 
Οι γενικές αρχές της, η ελευθερία, η 
ισότητα και, κυρίως, η αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου, σύμφυτη με την ανθρώπινη 
ιδιότητα, εξαγγέλλουν τη σύγχρονη και 
καθολική εμβέλεια των δικαιωμάτων 
μας. Τα δικαιώματα γίνονται πανηγυρικά 
κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας και 
του καθένα και της καθεμιάς ξεχωριστά. 
Δεν γνωρίζουν διακρίσεις, ούτε σύνορα 

Σακελλαροπούλου: Το χρέος 
αλληλεγγύης και φροντίδας 
διδάσκουν όσοι βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή 
διαχείρισης της πανδημίας 
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εθνικά. Το 1948, το διεθνές δίκαιο παύει 
να αποτελεί μόνο το δίκαιο των Κρατών. 
Είναι πια το δίκαιο και των ανθρώπων. 
 
Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, τα 
δικαιώματα βρέθηκαν στην αιχμή του 
συνταγματισμού και σηματοδότησαν την 
κατοχύρωση του Κράτους Δικαίου στον 
αναπτυγμένο κόσμο. Στους αφηρημένους 
τους κανόνες θεμελιώθηκαν, όχι μόνον 
νομικά, αλλά και ηθικά, με την πρόσληψη του 
προσώπου ως σκοπού, οι επαναστατικές 
διεκδικήσεις της εποχής μας. Στο όνομά 
τους έλαβαν τέλος η αποικιοκρατία και 
το απαρτχάιντ, αναδείχθηκε η ιερότητα 
της ανθρώπινης ζωής και ενισχύθηκε η 
ισότητα των φύλων, η προστασία όλων 
μας από κάθε μορφή ταυτοτικής διάκρισης. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπλούτισαν τη 
δημοκρατία και θωράκισαν τις μειονότητες 
απέναντι στην πλειοψηφία. Λειτούργησαν, 
ακόμη, στο πεδίο των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ως σταθεροποιητές και 
εγγυήθηκαν την κοινωνική κινητικότητα 
και συνοχή. Συνέλαβαν, επικαιροποιώντας 
τις παραδόσεις και τις διακηρύξεις του 
18ου αιώνα, τον άνθρωπο ως ενότητα, σε 
όλες τις πνευματικές και υλικές διαστάσεις 
του. Τα δικαιώματα έσπασαν το στενό 
νομικό τους κέλυφος, εδραιώθηκαν 
στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και 
οριοθέτησαν την πολιτική: έγιναν, με δυο 
λέξεις, το βασικό σημείο αναφοράς του 
πολιτισμού και του τρόπου ζωής μας. 
 
Από το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων μας εξαρτάται η ποιότητα 
και η δύναμη της δημοκρατίας μας. Η 
ιδανική τους μορφή, το γνωρίζουμε καλά, 
ήδη από τις νεωτερικές καταβολές τους, 
κρύβει εντάσεις και ανισότητες, μάχες 
συμφερόντων και ιδεών που καθιστούν την 
εκπλήρωσή τους ένα διαρκές και αβέβαιο 
στοίχημα. Ο ούριος άνεμος της ελευθερίας 
που κυρίευσε τη μεταπολεμική Ευρώπη, 
μετά την πτώση του Τείχους το 1989, έχει 
κοπάσει. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, 
από τις αρχές του 21ου αιώνα, θέτουν 
επιτακτικά, ενίοτε με όρους απόλυτου 
διλήμματος, τη σχέση της ελευθερίας με την 
ασφάλεια. Η οικονομική κρίση πλήττει τα 
παροχικά δικαιώματα, ιδίως στις χώρες που 
εφάρμοσαν προγράμματα δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Η πανδημία του κορωνοϊού 
έχει σήμερα οδηγήσει παγκοσμίως σε 
ευρύτατους περιορισμούς των κλασικών 
ελευθεριών μας. Τα δικαιώματα τελούν σε 
καθεστώς έντονης πίεσης. Στη δίνη των 
απρόβλεπτων γεγονότων και αναγκών 
το άτομο υποχωρεί. Το γενικό και το 
δημόσιο συμφέρον επικρατεί: είτε στη 
δημοσιονομική του εκδοχή, όπως στη 
χώρα μας, από το 2010 και έπειτα, είτε, 
στην υγειονομική του, με την πρωτοφανή 
διακινδύνευση της υγείας και της ζωής μας. 

Τα δικαιώματα χάνουν την αυτάρκειά τους 
και εισέρχονται στην εποχή της στάθμισης, 
της ευελιξίας και της σχετικοποίησής 
τους, στο όνομα των εύλογων, πλην 
επίπονων, συμβιβασμών του καιρού μας. 
Πολύ περισσότερο όταν οι περιορισμοί 
των δικαιωμάτων υπαγορεύονται από τις 
έκτακτες συνθήκες και είναι προσωρινοί. 
Είναι, από την άλλη, η συγκυρία αυτή μία 
οδυνηρή, αλλά και παιδαγωγική διαδικασία. 
Αντιλαμβανόμαστε την πολύτιμη αξία και 
της άλλης όψης των δικαιωμάτων που 
είναι τα καθήκοντά μας προς τον άλλο και 
το κοινό καλό, το χρέος της αλληλεγγύης 
και της φροντίδας. Αυτό μας διδάσκουν 
καθημερινά, σαν πρότυπα αυταπάρνησης, 
οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας, 
όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της διαχείρισης της πανδημίας. 
 
Στην κρίση των δικαιωμάτων ριζώνει 
σήμερα η αμφισβήτηση του Κράτους 
Δικαίου και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 
Στις δραματικές εικόνες και την 
εργαλειοποίηση των προσφύγων και των 
μεταναστών απαξιώνεται ο νομικός μας 
πολιτισμός και υπονομεύεται η κορωνίδα 
του, η αξιοπρέπεια του προσώπου. Ο 
θρησκευτικός φονταμενταλισμός οδηγεί 
σε νέες πολιτισμικές συγκρούσεις, 
απάνθρωπα σκληρές, και δοκιμάζει 
τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 
Σε χώρες με αδύναμη δικαιοκρατική 
παράδοση, η οξύμωρη κατασκευή της 
ανελεύθερης δημοκρατίας υπονομεύει 
τους θεσμούς και την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης. Σε άλλες γωνιές του πλανήτη 
μας, οι βασικές ελευθερίες, ακόμη και 
το ίδιο το habeas corpus, παραμένουν 
μια υπόσχεση απατηλή. Το τοπίο 
μοιάζει δυστοπικό, τα θεμέλια όμως των 
δικαιωμάτων είναι ισχυρά και ανατρέχουν 
στα πιο εμπνευσμένα μας κείμενα, όπως η 
Οικουμενική Διακήρυξη που τιμάμε σήμερα. 
Από αυτά και, ιδίως, από την αξεπέραστη 
έλξη και το βάθος του ανθρωπισμού που 
εγκοιτώνουν, τα δικαιώματα αντλούν τη 
δύναμη και την αντοχή τους στην ιστορία. 
 
Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία 
στο έργο σας».
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