Κέντρα Ημερήσιας Ψυχαγωγίας
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
Μια μόνο λέξη μα σημαίνει τόσα πολλά για τον
καθένα. Για εμένα τα Χριστούγεννα είναι αυτό το
πνεύμα που μπαίνει μέσα σου και σου λέει να κάνεις
τους ανθρώπους χαρούμενους.
Χριστούγεννα είναι να δίνεις και να παίρνεις, είναι
αυτή η γλυκιά μυρωδιά από τα μελομακάρονα και
τους κουραμπιέδες, είναι το όμορφο δέντρο που
στολίζει το σπίτι μας, μα πάνω από όλα είναι η
οικογένεια που μαζεύετε και γιορτάζει όλη μαζί γιατί
χωρίς αυτή, οι γιορτές δεν θα είχαν καμία σημασία.
Για αυτό δώστε χωρίς να σκεφτείτε γιατί η καλύτερη
ανταμοιβή είναι αυτός που του δίνεις το δώρο να
σκάει το πιο όμορφο χαμόγελο.

Με τις καλύτερες μου ευχές
Σοφία Κερετζίδη
Συντονίστρια Κέντρων Ημερησίας Ψυχαγωγίας
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Κέντρα Ημερήσιας Ψυχαγωγίας
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ σας καλωσορίζει στην τελευταία έκδοση του ενημερωτικού
φυλλαδίου για τα Κέντρα Ημερήσιας Ψυχαγωγίας.
Τα κέντρα έχουνε στόχο να προσφέρουν ψυχαγωγική συντροφιά
σε Έλληνες ηλικιωμένους που ζουν απομονωμένοι, καθώς και ανακούφηση για τους
φροντιστές τους.
Τα Κέντρα λειτουργούν πέντε μέρες την εβδομάδα στα Νοτιοανατολικά προάστια
ως ακολούθως:

Τρίτη και Τετάρτη

Τρίτη στο Frankston

στο Fronditha Care

Patterson Lakes Community Centre

Zissis Dardalis Activity Center

54 – 70 Thompsons Road
Patterson Lakes

94 Springs Road
Clayton South

Δευτέρα και
Παρασκευή
στο Knox
Knox Garden Community

Πέμπτη στο Box Hill
1 Hopetoun Parade
Box Hill

Τα Κέντρα βοηθούν τους ηλικιωμένους που είναι απομονωμένοι, να αντιμετωπίσουν
αισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης και κατάθλιψης, παροτρύνοντας τους να λάβουν
μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που είναι προσχεδιασμένες ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα του καθενός. Οι ηλικιωμένοι επίσης αναπτύσσουν καινούργιες φιλίες
και πάνω απ’όλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο αριθμό (03) 9552 4117.

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φροντίδας.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2017 χαρακτηρίστηκε από μία πληθώρα δραστηριοτήτων σε όλα τα
Κέντρα Ημερήσιας Ψυχαγωγίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Το εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα στα Κέντρα
Ημερήσιας Ψυχαγωγίας ενισχύθηκε με ένα πλούσιο πρόγραμμα που απόλαυσαν όλοι οι
συμμετέχοντες των προγραμμάτων.
Όλοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες όπως τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα, την Εθνική
μας Εορτή της 28ης Οκτωβρίου και διάφορες άλλες θρησκευτικές γιορτές, έφτιαξαν μάσκες
για το Halloween και καπέλα για τη φημισμένη κούρσα ιπποδρόμου της Μελβούρνης,
καλλιεργώντας παράλληλα συναισθήματα ομαδικότητας και συνεργασίας.
Επιπλέον, χάρις στη λειτουργία του καινούργιου λεωφορείου πραγματοποιήθηκαν αρκετές
εκδρομές στο Caribbean Gardens, στη Dromana, και σε διάφορα εστιατόρια και καφετέριες
στη Μελβούρνη. Αυτές οι δραστηριότητες θα συνεχίσουν και στο μέλλον.
Η κατασκευή του νέου μας Κέντρου Ημερήσιας Ψυχαγωγίας στο Clayton, το οποίο παρέχει
σύγχρονες ανέσεις και χώρους δραστηριοτήτων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας,
ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2017. Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω τους
ηλικιωμένους μας να χρησιμοποιούν τον καινούριο αυτό χώρο.
Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο έργο και τη συνεισφορά της Συντονίστριας του
προγράμματος Σοφίας Κερετζίδη και να την ευχαριστήσω για την υπέροχη δουλειά της όλο το
2017. Επίσης θέλω να συγχαρώ τόσο αυτή όσο και όλο το προσωπικό, όπως τις: Τίνα Μαρίνης,
Kay Φουντής, Έλενα Αντωνίου, Κωνσταντίνα Ιωακειμίδης, Ελένη Κυριάκου και Ελευθερία
Grey.
Επίσης, απευθύνω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές μας
για τη συμβολή τους στα προγράμματα του 2017 και για την πολύτιμη αγάπη
και φιλία τους προς τους ηλικιωμένους μας τον περασμένο χρόνο.
Ευχαριστούμε για την προσφορά τους, τους εθελοντές: Νίκο
Κουτσόπουλο,
Άννα και Παναγιώτη Βλαχόπουλο, Ροδούλα
Κυπριανού, Ειρήνη Καραγκούση, Βίκυ Γέρος, Θεοδώρα
Μοσχούλη, Παρασκευή Μπάμπαλη.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαχειριστών
της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ θα ήθελα να διαβιβάσω τις θερμότερες
ευχές μας για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος. Υγεία και
ευτυχία σε όλους.

Με απεριόριστη εκτίμηση,
Γιώργος Λεκάκης AO
Διευθύνων Σύμβουλος
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αναφορά Εκτελεστικής Διευθύντριας Κοινοτικών
Υπηρεσιών
Καλωσορίσατε στη τελευταία έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου για το 2017. Πόσο
γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Υπήρξαν πολλές αλλαγές για τα προγράμματα των Κοινωτικών
υπηρεσιών μα το κυριώτερο ήταν η τελειοποίηση της αίθουσας για τα Κέντρα Ημερήσιας
Ψυχαγωγίας του Clayton.
Να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να
ικανοποιούμε τις ανάγκες σας.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ευχηθώ Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαμόγελα,
Δημιουργικότητα και Επιτυχίες. Είναι μερικές μόνο από τις ευχές μου για τα φετινά
Χριστούγεννα και τον καινούργιο χρόνο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό
για την εξαιρετική δουλειά, την αφοσίωση και την αγάπη που δέιχνουν στους
ηλικιωμένους μας.

Με τις καλύτερες μου ευχές
Ελένη Μπαγιαρτάκη
Εκτελεστική Διευθύντρια Κοινοτικών Υπηρεσιών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τα Κέντρα Ημερήσιας Ψυχαγωγίας προσφέρουν μία σειρά
δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία και την ενεργή
γήρανση, προσφέροντας συγχρόνως διασκέδαση και ένα περιβάλλον με
θετικές προκλήσεις.
Οι δραστηριότητες είναι προσχεδιασμένες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα
του καθενός ενώ νέες, διαφορετικές δραστηριότητες παρουσιάζονται
κάθε εβδομάδα. Οι επικρατέστερες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν
το πρόγραμμα με ελαφριές ασκήσεις, περπάτημα, χορό και διασκέδαση
με μουσική, συζητήσεις για την ελληνική ιστορία και τη ζωή στην Ελλάδα,
και γιορτές σημαντικών ημερών που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την
παράδοση μας.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Σε

Χριστούγεννα: Ο Θεός γίνεται άνθρωπος
Εκείνες τις μέρες, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Καίσαρας Αύγουστος διέταξε: «Όλοι οι άνθρωποι στην
αυτοκρατορία μου πρέπει να απογραφούν. Τα ονόματά τους πρέπει να γραφτούν σε καταλόγους για τη
φορολογία. Καθένας πρέπει, για τον λόγο αυτό, να πάει στην πόλη απ’ όπου κατάγεται».
Έτσι και ο Ιωσήφ έπρεπε να πάει να δηλώσει το όνομά του στην πόλη του Δαβίδ, τη Βηθλεέμ, επειδή η
καταγωγή του ήταν από την οικογένεια του βασιλιά Δαβίδ. Ξεκίνησε λοιπόν από τη Ναζαρέτ μαζί με τη
Μαρία, για το μακρύ ταξίδι τους.
Στη Βηθλεέμ δεν βρήκαν χώρο στο πανδοχείο. Η μικρή πόλη ήταν γεμάτη ανθρώπους. Τελικά βρήκαν
να μείνουν σ’ ένα στάβλο. Τη νύχτα η Μαρία γέννησε το παιδί της, ένα γιο. Τον σπαργάνωσε και τον
ξάπλωσε σ’ ένα παχνί.
Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν μερικοί βοσκοί, που έμεναν στην ύπαιθρο και φύλαγαν τα πρόβατά
τους. Ξαφνικά έλαμψε γύρω τους φως, και τους παρουσιάστηκε ένας άγγελος. Οι βοσκοί τρόμαξαν, ο
άγγελος όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε! Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ο Θεός σας έστειλε τον
Σωτήρα που σας είχε υποσχεθεί –κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Σήμερα γεννήθηκε στη Βηθλεέμ.
Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε: θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και
ξαπλωμένο μέσα σ’ ένα παχνί».
Ξαφνικά τότε, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε πλήθος αγγέλων, που υμνούσαν τον Θεό και
έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη. Αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους!»
Οι βοσκοί πήγαν γρήγορα στη Βηθλεέμ. Εκεί βρήκαν τη Μαρία και τον Ιωσήφ, και το βρέφος
ξαπλωμένο στο παχνί. Οι βοσκοί διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος γι’ αυτό το παιδί. Η
Μαρία διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς.
Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Η Μαρία
και ο Ιωσήφ έδωσαν στο παιδί το όνομα Ιησούς, όπως τους το είχε πει ο άγγελος.

Η προσκύνηση των μάγων
Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα κάποιοι σοφοί μάγοι από την
Ανατολή. Πήγαν στο παλάτι του βασιλιά Ηρώδη και ρώτησαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς;
Είδαμε ν’ ανατέλλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε».
Όταν το άκουσε αυτό ο Ηρώδης ταράχτηκε πολύ, γιατί αυτός ήταν ο βασιλιάς. Φώναξε λοιπόν
κοντά του όλους τους σοφούς άνδρες που γνώριζαν καλά τις άγιες γραφές. Ο Ηρώδης τους
ρώτησε: «Πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας; Σε ποια πόλη θα γεννηθεί ο βασιλιάς που υποσχέθηκε ο
Θεός;»
Αυτοί απάντησαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έτσι λένε οι προφήτες».
Ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους κοντά του. Ήθελε να μάθει πότε ακριβώς φάνηκε το
άστρο για πρώτη φορά. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ και τους είπε: «Ειδοποιήστε με όταν θα
βρείτε το παιδί για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».
Οι μάγοι ακολούθησαν το αστέρι κι αυτό τους οδήγησε στη Βηθλεέμ. Ήρθε και στάθηκε πάνω
από τον στάβλο, εκεί όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Οι μάγοι μπήκαν μέσα και βρήκαν το παιδί με τη
Μαρία, τη μητέρα του. Έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα του πρόσφεραν πολύτιμα
δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα.
Μετά έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο, γιατί ο Θεός τούς πρόσταξε στο όνειρό
τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη.

Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα
Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα ο τόπος γεμίζει μελωδίες γιορτινές και οι δρόμοι και οι πλατείες φωτίζονται
και πλημμυρίζουν από κόσμο. Οι οικογένειες και οι παρέες μεγαλώνουν. Από τις κουζίνες των σπιτιών
ξεχύνονται λογιών λογιών αρώματα, στολισμένα καραβάκια και χριστουγεννιάτικα δέντρα καμαρώνουν
στα σπίτια και στις βιτρίνες των μαγαζιών, παραμύθια και ιστορίες για καλλικάντζαρους λέγονται δίπλα στο
αναμμένο τζάκι, δώρα, παιχνίδια και ευχές δίνουν αυτές τις ημέρες το δικό τους ξεχωριστό χρώμα σε όλες
τις περιοχές της Ελλάδας.
Κάθε περιοχή έχει τα δικά της έθιμα από τα παλιά χρόνια έως σήμερα. Τα κάλαντα των παιδιών, το
χριστουγεννιάτικο δέντρο ή το στολισμένο φανάρι, τα φαναράκια της νύχτας, τα παιχνίδια και τα γλυκά είναι
παραδόσεις που διαφέρουν από τόπο σε τόπο.
Νωρίς το πρωί της παραμονής, τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους και λένε τα κάλαντα: «Καλήν ημέραν
άρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας…».

Γλυκά των Χριστουγέννων
Τα παραδοσιακά γλυκά της γιορτής είναι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες.
Παραδοσιακά επίσης οι νοικοκυρές έπλαθαν το χριστόψωμο που γίνεται με ειδική μαγιά
φτιαγμένη με ξερό βασιλικό και το ζύμωμά του είναι μια ιεροτελεστία που απαιτεί πολλή υπομονή.
Στη διάρκεια του ζυμώματος η νοικοκυρά λέει: «Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι
για να γένει». Το χριστόψωμο είναι το ψωμί για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ο νοικοκύρης το
κόβει αφού πρώτα το σταυρώσει και το μοιράζει σε όλη του την οικογένεια μα και σε όλους τους
καλεσμένους.

Το έθιμο του αναμμένου πουρναριού στην Ήπειρο
Όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα «χρόνια πολλά», μα και τα παντρεμένα
παιδιά που θα πάνε στο πατρικό τους, κρατούν ένα κλαδί δέντρου που καίει τρίζοντας.
Έτσι αναμμένο το πηγαίνουν και γεμίζουν φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δρομάκια του
χωριού. Σε άλλα χωριά, δεν κρατούν ολόκληρο το κλαδί του δέντρου, αλλά μια χούφτα
δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι μόλις μπούνε στο σπίτι.
Όταν τα ξερά φύλλα πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες,
εύχονται: «Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς!»
Το «τάισμα» της βρύσης στη Θεσσαλία
Τα μεσάνυχτα ή κοντά στο χάραμα των Χριστουγέννων, οι κοπέλες πηγαίνουν στην πιο
κοντινή βρύση για «να κλέψουν το άκραντο νερό», δηλαδή το αμίλητο, γιατί σε όλη τη
διαδρομή δεν μιλούν καθόλου. Μόλις φτάσουν, αλείφουν τη βρύση με βούτυρο και μέλι,
και βάζουν ένα κλαδί ελιάς με την ευχή: «όπως τρέχει το νερό σ’ βρυσούλα μ’, έτσ’ να
τρέχ’ και το βιο μ’», δηλαδή: όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η ευημερία στο σπίτι τον
καινούργιο χρόνο και η ζωή του να είναι γλυκιά σα μέλι.
Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και παραδόσεις
Όπως τα Χριστούγεννα έτσι και την Πρωτοχρονιά όλοι είναι χαρούμενοι και
προετοιμάζονται για την πρώτη μέρα του νέου χρόνου με γιορτινές μελωδίες,
πεντανόστιμα γλυκά, παραμύθια και ιστορίες, δώρα και ευχές για ένα χρόνο γεμάτο
υγεία, χαρά και αγάπη.
Το σπάσιμο του ροδιού
Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σύμφωνα με την
παράδοση όλη η οικογένεια πηγαίνει πρωί πρωί στην εκκλησία και ο πατέρας έχει στην
τσέπη του ένα ρόδι. Μόλις επιστρέψουν στο σπίτι, μπαίνει πρώτος στο σπίτι για να κάνει
ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι. Μόλις μπει με το δεξί, ρίχνει με δύναμη το ρόδι στο
πάτωμα έτσι ώστε να σπάσει και να πεταχτούν οι σπόροι του παντού και εύχεται «με
υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η
τσέπη μας όλη τη χρονιά».
Οι κολόνιες στην Κεφαλονιά
Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς οι κάτοικοι του νησιού μα και οι επισκέπτες
κατεβαίνουν στους δρόμους του νησιού με μπουκάλια με κολόνιες στα χέρια, ραίνουν ο
ένας τον άλλον και τραγουδούν «Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας ειπούμε χρόνους
πολλούς». Τέλος ανταλλάσσουν και την τελευταία ευχή του χρόνου που είναι «Καλή
Αποκοπή», δηλαδή με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό χρόνο. Την πρώτη μέρα του
νέου έτους η μπάντα του δήμου περνάει από όλα τα σπίτια και τραγουδάει καντάδες και
κάλαντα.

Η ιστορία της βασιλόπιττας
Μια φορά κι ένα καιρό στη μακρινή Καισάρεια της Καππαδοκίας ζούσε ο Μέγας Βασίλειος, ένας
επίσκοπος που αγαπούσε και βοηθούσε τους συνανθρώπους του. Ζούσαν ειρηνικά, όταν μια μέρα
έφτασε στην πόλη ένας βάρβαρος στρατηγός και ζήτησε να του δώσουν όλο το χρυσάφι της
Καισάρειας, αλλιώς θα κατέστρεφε την πόλη.
Ο Μέγας Βασίλειος προσευχήθηκε όλη τη νύχτα στον Θεό για να σωθεί η πόλη.
Όταν ξημέρωσε, ο στρατηγός περικύκλωσε με τον στρατό του την Καισάρεια. Ύστερα μπήκε με
την ακολουθία του στην πόλη και ζήτησε από τον Μέγα Βασίλειο το χρυσάφι. Ο Βασίλειος
αποκρίθηκε ότι οι κάτοικοι της πόλης του ήταν φτωχοί και δεν είχαν τίποτε άλλο πέρα από πείνα
και φτώχια.
Σαν άκουσε αυτά τα λόγια ο στρατηγός, θύμωσε πολύ και είπε πως θα εξορίσει τον Βασίλειο
μακριά από την πατρίδα του ή θα τον θανατώσει.
Οι χριστιανοί της Καισάρειας που αγαπούσαν πολύ τον επίσκοπό τους θέλησαν να τον
βοηθήσουν. Έτσι μάζεψαν όσα χρυσαφικά είχαν και του τα πρόσφεραν για να τα δώσει στον
στρατηγό και έτσι να σωθούν όλοι.
Μα ο στρατηγός διέταξε τον στρατό του να επιτεθεί στον φτωχό λαό της πόλης.
Ο Μέγας Βασίλειος, αφού προσευχήθηκε στο Θεό, έδωσε στον στρατηγό ό,τι χρυσαφικά είχε
μαζέψει μέσα σε ένα σεντούκι. Μόλις όμως ο στρατηγός ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα
χρυσαφικά μια λάμψη φώτισε τον χώρο και αμέσως μετά ένας λαμπρός καβαλάρης όρμησε με τον
στρατό του πάνω στον στρατηγό και τους στρατιώτες του και τους αφάνισε. Ήταν ο Άγιος
Μερκούριος.
Έτσι σώθηκε η πόλη της Καισάρειας, μα ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε σε δύσκολη θέση! Θέλησε να
μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους της πόλης και να πάρει ο καθένας ό,τι ήταν δικό του.
Αυτό ήταν αδύνατον! Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος να τον φωτίσει ο Θεός τι να κάνει.
Την άλλη μέρα φώναξε τους διακόνους και έδωσε εντολή να ζυμώσουν μικρές πίτες και σε κάθε
μία θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά. Σαν ετοιμάστηκαν, τις μοίρασε σαν ευλογία σε όλους τους
κατοίκους της Καισάρειας. Η έκπληξή τους δεν περιγράφεται, όταν κάθε οικογένεια έβρισκε μέσα
στην μικροσκοπική πίτα τα χρυσαφικά της. Ήταν γι’ αυτούς μια ξεχωριστή πίτα. Ήταν η
βασιλόπιτα, που χάριζε χαρά και ευλογία. Από τότε φτιάχνουν σε κάθε σπίτι και μια βασιλόπιτα
με το φλουρί μέσα, την πρώτη μέρα του χρόνου, τη μέρα του Αγίου Βασιλείου.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Κρυονέρια Ναυπακτίας

Τα Κρυονέρια είναι κτισμένα στη βορειοδυτική πλαγιά του όρους Φτερόπυργο που είναι η συνέχεια του
όρους Τσεκούρα. Απέχει 65 χλμ. βόρεια από τη Ναύπακτο και 15 χλμ. βόρεια από την Άνω Χώρα. Το
χωριό διαθέτει σπάνια φυσική ομορφιά με δάση από πανύψηλα έλατα, καστανιές και πλατάνια. Έχουν
καταγραφεί 9 είδη άγριας ορχιδέας, ένα σπάνιο είδος τουλίπας καθώς και μεγάλη ποικιλία μανιταριών, 3
εκ των οποίων αποκαλύπτονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Στα δάση της περιοχής ζουν λύκοι,
αγριογούρουνα, ζαρκάδια, ελάφια, λίγκες ενώ έχει θεαθεί και ένα ζευγάρι καφετιάς αρκούδας. Από τα
πτηνά της περιοχής ξεχωρίζουν ο χρυσαετός, ο γύπας ασπροπάρης, ο φιδαετός και ένα πολύ σπάνιο είδος
δρυοκολάπτη με τροπικά χρώματα.
Αξιοθέατα στα Κρυονέρια είναι ο πολιούχος ναός του Αγίου Γεωργίου που υπήρχε το 1829 και
ξανακτίσθηκε το 1864, οι ναοί του Αγίου Νικόλαου, κτισμένος το 1816, η Παναγιά από
το 1935, οι Άγιοι Ταξιάρχες (πριν το 1800) καθώς και το ξωκλήσσι του Άϊ Λιά, σε
υψόμετρο 1.500 μ., στο Φτερόπυργο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το
“αρχοντικό” του Ζήσιμου Παπαλάμπρου όπου στεγάζεται το Πολιτιστικό
Κέντρο και Λαογραφικό Μουσείο των Κρυονερίων.
Το χωριό ιδρύθηκε γύρω στο 1850 και πήρε το σημερινό του όνομα
το 1939 λόγω της πληθώρας των υδάτινων πόρων που το
περιστοιχίζουν. Μαζί με τον οικισμό Λάλικα αποτελούν μία ενιαία
κοινότητα με 122 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2001). Οι
κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία καθώς και με
την κτηνοτροφία. Υπάγεται στο διευρυμένο Δήμο Ναυπακτίας
ενώ παλαιότερα στο δήμο Αποδοτίας.

ΟΜΟΛΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

Το Ομόλιο βρίσκεται βορειοανατολικά του Νομού Λάρισας στους πρόποδες του Κισσάβου, απέχει μόλις 40
χλμ. απο τη Λάρισα και γειτονεύει με δύο μαγευτικές περιοχές, την Κοιλάδα των Τεμπών και το Δέλτα του
Πηνειού. Πατρίδα του Εύμολου, τόπος συνάντησης της Αμφικτιονίας του Απόλλωνα και μοναδική δίοδος
ανάμεσα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία κατά την αρχαιότητα, έχει να διηγηθεί μια σημαντική ιστορία
περισσότερων από 3000 χρόνων.
Ώς Ομόλη, γνώρισε μεγάλη ακμή τον 4ο π.Χ. αιώνα και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως πολιτικό και
κοινωνικό κέντρο της εποχής. Εδώ συναντιόνταν οι αντιπροσωπείες των Μάγνητων, των Περραιβών και των
Φθιωτών (που αποτελούσαν την Αμφικτιονία του Απόλλωνα ή των Τεμπών), εδώ έγιναν οι σημαντικότερες
συμφωνίες μεταξύ των Πελασγών, των Μαγνητών, των Μακεδόνων και των Περραιβών, εδώ συνομίλησαν
το 172 π.Χ. ο βασιλιάς της Μακεδονίας Περσέας με το ρωμαίο Κόιντο Μάρκιο Φίλλιπο.
Η έντονη παρουσία της Αρχαίας Ομόλης, υποδηλώνεται ακόμη απο τη λειτουργία του νομισματοκοπείου της,
που ήταν από τα σπουδαιότερα της κεντρικής Ελλάδας και η ύπαρξη του οποίου, σύμφωνα με ευρύματα,
φτάνει ως τον 3ο π.Χ. αιώνα. Έτσι δεν είναι τυχαίο που αρκετοί συγγραφείς, όπως ο Στράβωνας, ο
Παυσανίας και ο Απολλώνιος, χαρακτηρίζουν στα γραπτά τους με το όνομά της Ομόλης ολόκληρο το βόρειο
τμήμα της Όσσας.
Τα ερείπια της αρχαίας Ομόλης, που σώζεται ακόμη και σήμερα - κοντά στο χωριό, όπου και το ξωκλήσι
του Προφήτη Ηλία - παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ τα ευρήματα από ανασκαφές που έγιναν,
φιλοξενούνται σήμερα στο Μουσείο του Βόλου και σε άλλα μουσεία της Ελλάδας. Ιστορικό και αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το πέτρινο γεφύρι του Ομολίου, στη θέση Περαταριά - που γεφύρωνε
τον Πηνειό με 13 τόξα σε μήκος 200 μ. και αναστηλώθηκε απο τον Οσμάν Πασά το 1730.
Στη γη του Ομολίου αναπαύεται και ο πρωτεργάτης του αγροτικού κινήματος Μαρίνος Αντύπας. Απο τους
πρώτους ηγέτες της σοσιαλιστικής ιδέας στην Ελλάδα, ο Αντύπας δολοφονήθηκε το 1907 στον Πυργετό, στη
διάρκεια του αγώνα του για απαλλοτρίωση των τσιφλικιών στη Θεσσαλία. Ο Δήμος Ευρυμενών, στο
απέριττο μνημείο που έχει στηθεί στο Ομόλιο, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκδηλώσεις στη μνήμη του
μεγάλου αγωνιστή.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Αφιερωμένο για το προσωπικό και για τους ηλικιωμένους μας, γραμμένο για τις άγιες
ημέρες των Χριστουγέννων και πως τις περιμένουμε.

Φτάσανε τα Χριστούγεννα
και όλοι ας ευχηθούμε
υγεία, αγάπη και χαρά

Το χέρι μας να τους πιάσουμε
με αγάπη και στοργή
και ένα γλυκό χαμόγελο

μονάχα για να δούμε

με όλη μας την ψυχή

Να φύγουνε τα βάσανα

Εάν δεν είναι στη ζωή

από την κοινωνία
να μην υπάρχουν πόλεμοι
μα ούτε και κακία

και είναι πεθαμένοι
ένα λουλούδι σίγουρα
πάντα το περιμένει

Τα Χριστούγεννα νομίζω

Εύχομαι τα Χριστούγεννα

είναι μόνο για παιδιά

και την Πρωτοχρονιά

που είναι πάντα όλα αθώα

υγεία αγάπη πάντοτε

και έχουν καθαρή καρδιά
Πόσοι από μας την μέρα αυτή
θα πρέπει να σκεφτούμε

σε όλο τον ντουνιά
Ο νέος χρόνος που θα’ρθεί
να είναι ευλογημένος

και αγαπημένα πρόσωπα

και να απαλύνει τις πληγές

να τρέξουμε να δούμε

σε όλους τους πονεμένους

Να πάμε πρώτα στους γονείς
που πάντα περιμένουν
για να μας δουν και να χαρούν
και λίγο να ανασαίνουν
Αν είναι μόνοι στο σπίτι τους
η σε νοσοκομείο

Σε όλο το προσωπικό
θα δώσω μια ευχή
ότι ποθεί ο καθένας σας
με όλη μου την ψυχή
Με αγαπημένα πρόσωπα
όμορφα να περνάτε

ακόμη και αν ευρίσκονται

τους ηλικιωμένους μας

μες στο γηροκομείο

ποτέ μην τους ξεχνάτε

Σε όλους σας, προσωπικό και ηλικιωμένους σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και ο
καινούργιος χρόνος να εκπληρώσει όλα τα όνειρα σας.

Μαντινάδες
Τούτα τα Χριστούγεννα
να’ ναι η καλύτερά σου!
Ευχές και δώρα να σε βρουν
και αγάπη στην καρδιά σου!
Δέντρο Χριστουγεννιάτικο
μ’ ευχές έχω στολίσει.
Ο νέος χρόνος που θα ‘ρθει
χαρές να σε γεμίσει.
Στολίσατε το δέντρο σας
Βάλατε τα καλά σας.
Το σπίτι όλο μύρισε
κανέλα απ’ τα γλυκά σας.
Όσα κλαδιά στο δέντρο σου
θα έχεις στολισμένα
τόσα να είναι τα καλά
που θα ρθουνε σε σένα.
Και όσο θα λάμπει στην κορφή
το φωτεινό τ’αστέρι
τόσο πολύ να σ’αγαπά
και το δικό σου ταίρι.
Να ‘μουν του στάβλου έν ‘ άχυρο,
ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα που άνοιγε ο Χριστός
στο κόσμο τούτο μάτι.
Αν ο θεός πραγματοποιεί ευχές,
δέξου και τη δική μου,
Θεός δεν είμαι μα η ευχή
είναι από την ψυχή μου.
Καινούργιος χρόνος έφτασε
χαρές να σε γεμίσει
Και να σου τρέξουν τα καλά
σαν το νερό στη βρύση
Πρωτοχρονιά μα πως μπορώ
τέτοια χαρά να νοιώσω,
Αν δε σου στείλω μήνυμα
Τις ευχές μου να σου δώσω

Κουραμπιέδες

Υλικά











1,5 κιλό (12 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
10 γρ. (1/2 φακελάκι) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ
100γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη
500 γρ. (2 1/2 φλιτζ. τσαγιού) φρέσκο βούτυρο
500 γρ. (3 φλιτζ. τσαγιού) αμύγδαλα καθαρισμένα
2 αυγά (μόνο τους κρόκους)
1/2 κουτ. γλυκού γαρύφαλλο και κανέλα
1 φάκελος ζάχαρη άχνη (για το κοσκίνισμα)
2 βανίλιες
Λίγο κονιάκ

Εκτέλεση
Καβουρντίζετε τα αμύγδαλα και τα κόβετε σε μικρά κομματάκια. Χτυπάτε στο μίξερ το βούτυρο
με τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να αφρατέψει το βούτυρο, προσθέτετε τα αμύγδαλα,
όλα τα υπόλοιπα υλικά και τέλος το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις με το Μπέικιν Πάουντερ
ΓΙΩΤΗΣ (κοσκινισμένα). Ζυμώνετε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά καλά. Πλάθετε
τους κουραμπιέδες και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170° για
περίπου 20 λεπτά ανάλογα με τον φούρνο. Πασπαλίζετε με τη ζάχαρη άχνη
όταν είναι χλιαροί.

Μελομακάρονα

Υλικά











400 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο
300 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Ακατέργαστη Fytro
200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) χυμό πορτοκάλι
Ξύσμα από 5 πορτοκάλια
40 γρ. (8 κουτ. σούπας) κονιάκ
1 κουτ. γλυκού κανέλα
2 κουτ. γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο
5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ
750 γρ. (6 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
250 γρ. (1 . φλιτζ. τσαγιού) σιμιγδάλι

Για το σιρόπι:




400 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) μέλι
300 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη
300 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) νερό

Εκτέλεση:
Ετοιμάζετε το σιρόπι: Βράζετε το νερό με τη ζάχαρη και μόλις πάρουν μία βράση προσθέτετε το μέλι και
αποσύρετε από τη φωτιά. Ανακατεύετε καλά να διαλυθεί το μέλι και αφήνετε το σιρόπι στην άκρη να κρυώσει.
Ετοιμάζετε τα μελομακάρονα: Χτυπάτε πολύ καλά στο μπολ του μίξερ το ελαιόλαδο με την Ακατέργαστη
Ζάχαρη FYTRO. Διαλύετε στον χυμό πορτοκαλιού τη σόδα και προσθέτετε όλα τα υλικά στο ελαιόλαδο. Στο
τέλος προσθέτετε το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισμένο και το σιμιγδάλι. Ζυμώνετε μέχρι
να ενωθούν όλα τα υλικά καλά. Πλάθετε τα μελομακάρονα στο σχήμα που θέλετε και ψήνετε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 30 λεπτά ανάλογα με τον φούρνο. Τα σιροπιάζετε με το
κρύο σιρόπι και πασπαλίζετε την επιφάνεια με καρύδια.

Βασιλόπιτα με ζύμη κέικ

Υλικά
 500 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ
 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή μαργαρίνη
 400 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Ακατέργαστη Raw sugar
 6 αυγά
 Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
 20 γρ. (4 κουτ. σούπας κονιάκ)
 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) γάλα εβαπορέ αδιάλυτο
ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση
Χτυπάτε στο μπολ του μίξερ το βούτυρο και προσθέτετε σταδιακά την Ακατέργαστη Ζάχαρη
FYTRO, τα αυγά, το ξύσμα πορτοκαλιού, το γάλα και το κονιάκ. Στο τέλος προσθέτετε τη
Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισμένη και χτυπάτε άλλο 1 λεπτό. Αδειάζετε το μίγμα σε βουτυρωμένη
και αλευρωμένη φόρμα διαμέτρου 30-32 εκ. και ψήνετε 160-170°C ανάλογα με τον φούρνο
(στη μεσαία σχάρα).
Tip: Μπορείτε να διακοσμήσετε με ρόδι ή Κουβερτούρα σε Νιφάδες ΓΙΩΤΗΣ.

Δίπλες
Υλικά



200 γρ. γάλα



200 γρ. χυμός 200 γρ. ελαιόλαδο



200 γρ. άχνη ζάχαρη



2 αυγά



1300 γρ. αλεύρι



1 πορτοκάλι, το ξύσμα του



1½ κ.γ. μαγειρική σόδα



λάδι για το τηγάνισμα
Σιρόπι



500 γρ. ζάχαρη



500 γρ. νερό

Σιρόπι
Ετοιμάζουμε πρώτα το σιρόπι για να κρυώσει. Σε μία κατσαρόλα βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό
για 2 λεπτά (από όταν αρχίσει ο βρασμός).
Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μίξερ με το εργαλείο για τις σκληρές ζύμες (γάντζο) το γάλα, το χυμό πορτοκαλιού,
το ελαιόλαδο και τη ζάχαρη άχνη. Προσθέτουμε τα αυγά, το αλεύρι και το ξύσμα μαζί με τη σόδα.
Ζυμώνουμε έως ότου γίνουν μία ελαστική ζύμη. (Μπορούμε να ζυμώσουμε τα υλικά και στο χέρι).
Αφήνουμε τη ζύμη για 20 λεπτά περίπου να ξεκουραστεί και με έναν πλάστη την ανοίγουμε σε
λεπτό φύλλο πάχους 3 χιλιοστών. Κόβουμε λωρίδες ή τετράγωνα κομμάτια με ένα μαχαίρι και
τηγανίζουμε σε καυτό λάδι σε μέτρια φωτιά. Με τη βοήθεια μιας τρυπητής κουτάλας διπλώνουμε
τις άκρες προς τα μέσα κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Βγάζουμε τις δίπλες σε απορροφητικό
χαρτί. Όταν στραγγίξουν, τις βουτάμε στο κρύο σιρόπι και τις σερβίρουμε σε πιατέλα. Γαρνίρουμε
με μέλι και καρύδια.

Sofia Keretzidis
Planned Activity Group Coordinator
Phone: (03) 9552 4117
Email: sofia.keretzidis@fronditha.org

94 Springs Road,
Clayton South
VIC 3169

www.frondithacare.org.au

