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4ος Ποδηλατικός 
Περίπατος 

Βέλου - Βόχας. 
Εκκίνηση από 

πλατεία Μπολατίου 
στις 5.30 μ.μ.

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα 
στιχουργό Νίκο Γκάτσο από το μουσικό τμήμα της Νέας 
Διάπλασης και τη χορωδία της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου Βραχατίου σε επιμέλεια Μαρίας Γερόλυμου στην 
πλατεία Μπολατίου στις 9.00 μ.μ.

Παιδικές θεατρικές παραστάσεις με το παιδικό και το 
εφηβικό τμήμα του θεατρικού εργαστηρίου της Νέας Διάπλασης με την 
«Οδύσσεια» το παραμύθι των παραμυθιών στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Μπολατίου σε σκηνοθεσία Άρη Σταύρου.
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Υπάρχουν μέρες σημαδιακές, 
που σου παίρνει το μυαλό μια 
δίνη, σαν μηχανή του χρόνου 
και σε πάει σε άλλες εποχές, σε 
άλλα χρόνια, παιδικά, στον τόπο 
σου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο 
από τα πρόσωπα που ξεπετάγο-
νται, μπορείς να προσδιοριστείς 
χωροχρονικά. 

Είναι Μεγάλη Παρασκευή και 
η μελαγχολία της ψυχής ανα-
γκάζει την μνήμη να αναζητήσει 
καταχωνιασμένες αναμνήσεις, 
που το πέρασμα του χρόνου έχει 
«ρετουσάρει»και η απόσταση με 
την νοσταλγία τις φέρνουν γλυ-
κιές κι εξιδανικευμένες.

Ήταν χρονιά λοιπόν που ο 
Μπέζος ήταν Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Μπολατίου, ο γιατρός 
ο Γρανιτσιώτης ήταν ο άγγελος 
και προστάτης των χωριανών, 
ο Φώτης ο Μέχλερης έκανε τις 
δουλειές του με το κάρο, ο Χρι-
στάκης του παπά έφτιαχνε το 
πέτρινο σπίτι του, ο οδοντογια-
τρός ο Δημάκης μας κυνηγούσε 
καλοπροαίρετα να δει τα δοντά-
κια μας, ο Θόδωρας πηγαινοερ-
χόταν με το δίσκο με καφέδες 
στην πλατεία. Ο Πανούλιας είχε 
το απέναντι μπακάλικο και ο 
Βαγγέλης ο Μανώλης πουλούσε 
χύμα τσιγάρα στο περίπτερο. Το 
άλλο το περίπτερο, στην άσφαλ-
το το είχε ο Πατατάς και πηγαι-
νοερχόταν σ΄αυτό με το τρίτρο-
χο ποδήλατο. Ο γερο-Σκλίας τα 
έπινε στου Κόλια το ποδηλατά-
δικο και στου Ζώρα τις βενζίνες, 
μαζί με τον Δάφνη, που είχε 
πάρει ένα τρίκυκλο. Ο Γιωργού-
λης του Κουίνη δεν είχε πάει 
φαντάρος και ανεβοκατέβαινε 
από την πλατεία τρέχοντας δαι-
μονισμένα με το zundapp. Ο Κα-
κούρης ήταν γυαλοπώλης, ο Δι-
δασκάλου είχε γίνει Γραμματέας 
και παπάς ήταν ο Παπαντρέας. 
Το γραφείο της Κοινότητας ήταν 
στου Παρασκευά του Γρανιτσιώ-

τη και το τηλεγραφείο, δίπλα 
σου Πανούλια. Στο καφενείο της 
Βαγγελιώς γινόντουσαν γλέντια 
και στο τσακίρ κέφι έπαιζε ο 
Καρράς πίπιζα και μεταξύ άλλων 
χόρευε και ο Λουκάς, που δού-
λευε στου Πέππα κι έμενε απέ-
ναντι από του Τσεμετζή. Ο Αργύ-
ρης ο Ανεστόπουλος έφτιαχνε τα 
Χριστούγεννα ωραία φάτνη, κα-
θώς ήταν μεγάλος καλλιτέχνης. 
Μεγάλος σκιτσογράφος ήταν 
και ο Αποστόλης, που ζωγρά-
φιζε πίσω από το πακέτο Καρέ-
λια. Ο Χάρης δεν είχε φύγει για 
την Αμερική, ούτε ο Φίλιππας ο 
Βαρδουνιώτης. O Tσίλης και ο 
Τάκης παρκάριζαν τα φορτηγά 
τους έξω από την Αγια Σωτήρα.

Τα γυμνασιόπαιδα κουρευό-
ντουσαν «εν χρω» και φορούσαν 
καπέλο, ενώ οι κοπέλες φορού-
σαν μπλε ποδιές κάτω από το 
γόνατο.

Εκείνη λοιπόν την Μ.Παρα-
σκευή είναι η πρώτη που θυμά-
μαι.

Πήγαμε όλα τα συνομήλικα 
παιδιά πρωί στην εκκλησία του 
Αη Γιώργη και τα κορίτσια, που 
ήσαν γυμνασιοκόριτσα, μας 
ανέθεσαν εργασία. Μας εφοδί-
ασαν με πανέρια της εκκλησίας 
και αφού μας χώρισαν ανά δύο 
σε δρομολόγια, μας έστειλαν να 
περιέλθουμε όλα τα σπίτια και 
να ζητήσουμε από τις νοικοκυ-
ρές όμορφα λουλούδια.

Ανεξίτηλη έχει μείνει στη 
μνήμη μου η προθυμία της κάθε 
νοικοκυράς να μας δώσει τα 
καλύτερα λουλούδια. Γρήγορα 
γεμίσαμε το πανέρι μας και γυ-
ρίσαμε στην εκκλησία, όπου οι 
κοπέλες με κλωστή και βελόνα 
έφτιαχναν γιρλάντες και στό-
λιζαν τον επιτάφιο, με μεγάλη 
σπουδή, αφοσίωση και μεράκι.

Αν θυμάμαι καλά μεταξύ αυ-
τών ήταν η Μαρία του Παπαδη-
μητρίου, η Ζαννέτα, οι κόρες της 
Καλαμάτενας, οι κόρες του Τάκη 

του Λιούντρη, η Γωγώ του Τσα-
μπέκου, η Μαρία του Φίλιππα 
και η Γιωργία του Μπέζου.

Με αίσθηση καθήκοντος 
έφτιαχναν τον Επιτάφιο αρι-
στούργημα, μιας και το Μπολά-
τι είχε την φήμη, ότι έκανε τον 
καλύτερο Επιτάφιο, απ’ όλα τα 
χωριά.

Την περιφορά του Επιταφίου 
το βράδυ ακολουθούσε σύσσω-
μο το χωριό με αναμμένα κεριά 
και κάπου κάπου χάρτινα φανα-
ράκια.

Ξεκινούσε η περιφορά από 
τον Αη Γιώργη περνούσε την 
πλατεία έφθανε στην Άσφαλτο 
και ξαναγύριζε πίσω.

Στην διαδρομή υπήρχαν έξω 
από τα σπίτια αναμμένες φωτιές 
από δεμάτια κληματόβεργες, 
πάνω στις οποίες τα μεγαλύτε-
ρα παιδιά έριχναν χοντρό αλά-
τι, που έτριζε και γινόταν ένα 
θέαμα φαντασμαγορικό. Βαρε-
λότα που έσκαγαν εδώ κι εκεί 
συμπλήρωναν την ατμόσφαιρα, 
ενώ μερικές σαΐτες, που έφευ-
γαν στον ουρανό μετέφεραν στα 
διπλανά χωριά το μήνυμα της 
πρωτοκαθεδρίας του τελετουρ-
γικού.

Μετά την επιστροφή του Επι-
ταφίου στην εκκλησία, γινόταν η 
καύση του ομοιώματος του Ιού-
δα, που ήταν κρεμασμένος σε 
μια κολόνα της ΔΕΗ, απέναντι 
από το σπίτι του Κουρεμένου.

Μικρά παιδιά εμείς γυρίζαμε 
κατάκοπα στα σπίτια μας, φορ-
τωμένα με χιλιάδες εικόνες και 
με την ευχαρίστηση της συμμε-
τοχής στην όλη τελετή του Επι-
ταφίου.

Αναμνήσεις μιας εποχής ,που 
έφυγε μαζί με την δική μας νιό-
τη....!

Η πρώτη Μ. Παρασκευή που 
θυμάμαι στο χωριό μου (όπως 
και όσο μπορεί να θυμάται ένα 
6χρονο παιδί).

Αναρτήθηκε από orthakofta

ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
(οι πρώτες αναμνήσεις)

Aνέκαθεν με συγκινούσε η ιστορία του Δαυίδ και 
του Γολιάθ.
Με συνεπαίρνει η αίσθηση ότι ένας άνθρωπος με 
πενιχρά μέσα και δυνατότητες μπορεί και καταφέρ-
νει δυσανάλογα μεγάλα πράγματα, με όπλο του την 
ισχυρή δύναμη θέλησης και την στοχοπροσήλωση.
Χιλιάδες τα παραδείγματα γύρω μας, με προεξάρ-
χον το αδύναμο μυρμήγκι, που σίγουρα έχουμε δει 
όλοι μας να κουβαλά μεγαλύτερα από το σώμα του 
αντικείμενα.
Στην ζοφερή για την Χώρα μας συγκυρία,όπου ο 
ένας μετά τον άλλο οι πολιτικοί μας αποδεικνύονται 
κατώτεροι των περιστάσεων, υπάρχουν, ευτυχώς, 
πολλές περιπτώσεις που μας κάνουν να χαμογελά-
με και να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
Μια τέτοια περίπτωση είναι η Nέα Διάπλαση Μπο-
λατίου 
Λίγοι εμπνευσμένοι άνθρωποι με όραμα και μεράκι 
κοσμούν και απογειώνουν την ταυτότητα ενός μι-
κρού χωριού.
Αναδεικνύουν και καλλιεργούν το ταλέντο καθημε-
ρινών ανθρώπων και παιδιών, που τους κάνουν 
πρωταγωνιστές σε πολιτιστικά γεγονότα, τους 
μαθαίνουν να είναι παραγωγικοί, συνεργατικοί, 
ερευνητικοί, ευρηματικοί, ευγενείς, απαιτητικοί 
και εν τέλει χρήσιμοι με καταπληκτικές δεξιότητες 
και περιεχόμενο.
Τους μαθαίνουν να εργάζονται,να πειραματίζονται, 
να είναι εξωστρεφείς, να σέβονται και να έχουν 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και θεώρη-
ση.
Η ενασχόλησή τους με το βιβλίο, το θέατρο, τον 
χορό, τον κινηματογράφο, την μουσική, τον αθλη-
τισμό, την παράδοση και τις νέες τεχνολογίες, έχει 
δημιουργήσει ιδιαίτερη κουλτούρα κι έχει εξελίξει 
σε αξιοζήλευτο επίπεδο τον πνευματικό τους κό-
σμο.
Φίλοι μου από την Νέα Διάπλαση Μπολατίου μένω 
εκστατικός ενώπιον του θαυμαστού έργου σας,το 
οποίο αποτελεί όαση στην μιζέρια, που κατακλύζει 
την εποχή μας.
 Σας συγχαίρω από καρδιάς και νιώθω περήφανος 
για σας και το χωριό μας,το όμορφο Μπολάτι Κο-
ρινθίας.

Oρθά κοφτά

ταβερνείο - ουζερί

Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ευχαριστεί ιδιαίτερα το κατάστημα του κ.Λέκκα Νικόλαου στο 
Βραχάτι Κορινθίας για τη μεγάλη χορηγία των ειδών υγιεινής και των υδραυλικών 
υλικών που πρόσφερε στο σύλλογό μας για την κατασκευή των τουαλετών του Πο-
λιτιστικού Κέντρου Μπολατίου. 
Επίσης ευχαριστεί τον Μπολατιώτη υδραυλικό κ.Βαγγέλη Φρυσίρα για την προ-
σφορά του στην κατασκευή των τουαλετών του συλλόγου μας. 
Τέτοιες πράξεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς αξίζουν τον έπαινο όλων.

Λέκκας Νικόλαος Β.
Είδη & Συσκευές Θερμάνσεως, Είδη Υγιεινής, Δάπεδα & Πλακάκια Μωσαϊκά 
8ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών, Κόρινθος , 20006, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Βραχάτι Κορινθίας Τηλ.: 27410 51685

Φρυσίρας Βαγγέλης.
Υδραυλικός - Μπολάτι Κορινθίας
Τηλ.: 6977397845
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Μια όμορφη και εορτα-
στική βραδιά έζησαν τα 
μέλη και οι φίλοι της 

Νέας Διάπλασης Μπολατίου την 
Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου 
2012.

Την πίτα 
του συλλόγου 
για το 2012 
ευλόγησε ο 
πάντα κοντά 
στο σύλλογο 
ε φ η μ έ ρ ι ο ς 
του Μπολατί-
ου Κυριάκος 
Σκλίας, ενώ τους καλεσμένους 
υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Νέας 
Διάπλασης Θάνος Καλαντζής. 
Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Δή-
μαρχος Βέλου – Βόχας κ. Άννίβας 
Παπακυριάκου και ο Αντιδήμαρ-
χος τεχνικών υπηρεσιών κ Πα-
λυβός Κων/νος, ο Πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου Μπολατίου 
κ Μπέζος καθώς και ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. 
Σοφοκλής Τσώλης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του 
Μπολατίου μετά την κοπή της 
πίτας ενημέρωσε δια του κ.Αν-
δρικόπουλου τα μέλη του για τα 
πεπραγμένα και τον οικονομικό 
απολογισμό του 2011, ενώ από 
την κ.Γωγώ Αγγέλαινα ανακοινώ-
θηκε και ο πλούσιος σε δράσεις 
και εκδηλώσεις προγραμματισμός 
του 2012. Συγκίνηση προκάλεσε 
η ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη 
του πρώην δημάρχου Γεωργίου 
Λιούντρη και ανακοινώθηκε η 
απόφαση της Νέας Διάπλασης να 

δώσει το όνομα του πρώην δη-
μάρχου στο Ποδηλατικό Περίπα-
το που οργανώνει στην αρχή κάθε 
καλοκαιριού.

Ακολούθη-
σε μουσικό 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
με ζωντα-
νή μουσική 
από το λαϊκό 
σχήμα του 
κ. Άρη Σταύ-
ρου και από 
τον Αγησίλαο 
Αναστασίου 
στις μουσικές 

επιλογές και όλοι έφυγαν αφού 
χόρεψαν και γεύτηκαν τα κερά-
σματα που προσέφεραν οι κυρί-
ες μέλη της «Νέας Διάπλασης» 
Μπολατίου. Για μια ακόμη φορά 
φέτος ο κόσμος έδειξε ότι είναι 
κοντά στους συλλόγους που προ-

σπαθούν για τον πολιτισμό και τα 
νιάτα.

Το Δ.Σ της Νέας 
Διάπλασης ευχα-
ριστεί όλους για 
την παρουσίας 
τους και ιδιαίτερα 
όσους βοήθησαν 
να γίνει αυτή η 
βραδιά ξεχωρι-
στή!!!
TO Δ.Σ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ

καφέ - ψητοπωλείο

τηλ. 27410 56100
πλατεία ΒοχαϊκούΜΠΙΖΙΟΣ

 Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Ε Κ Ε Α  (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας)
Π Ο Σ Ε Α  (Πανελλήνιος Ο ργανισμός Εθελοντών Αιμοδοτών)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Κορίνθου 
εκδήλωση βράβευσης όλων των Τραπεζών Αίματος του Ν.Κορινθίας από το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Κορίνθου και εδόθη βραβείο εθελοντισμού από το Εθνικό Κέ-
ντρο Αιμοδοσίας.
Την εκδήλωση τίμησαν η Διοικήτρια του Γ.Ν.Κορίνθου η κα Μαραντίνη του ΕΚΕΑ, 
ο κος Πρωτόπαπας της ΠΟΣΕΑ, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Κορίνθου και όλοι 
οι υπεύθυνοι των Εθελοντικών Τραπεζών. Οφείλω να ομολογήσω ότι η αίθουσα 
ήταν ως επι το πλείστον γεμάτη Ιερείς από τις περισσότερες ενορίες του  Νομού 
μας, αποδεικνύοντας την μεγάλη συμβολή της εκκλησίας μας στη συγκέντρωση 
εθελοντικού αίματος.
Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου πρώτη πανελλαδικά οργάνωσε Εθελ. Αιμοδοσία το 
1985. Έχει 40 εν  ενεργεία ενοριακές Τράπεζες Αίματος και καλύπτει το 20% των 
αναγκών σε αίμα στο νομό μας.
Το 2011 ήταν μια χρονιά που αυξήθηκε η συγκέντρωση μονάδων αίματος σε σχέση 
με άλλα χρόνια στο νομό μας.
Η διαδικασία της εκδήλωσης προέβλεπε τη βράβευση με χρυσή πλακέτα της Ιε-
ράς Μητρόπολης Κορίνθου και του συλλόγου Εθ.Αιμοδοτών  «Οι φίλοι της ζωής» 
Ξυλοκάστρου. Αργυρό μετάλλιο πήραν οι περισσότερες Τράπεζες Αίματος και οι 
υπόλοιπες χάλκινο. Η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας βραβεύτηκε με  χάλκινο 
μετάλλιο. Κριτήριο για την βράβευση ήταν ο αριθμός των Εθελοντικών Αιμοδοσιών 
που πραγματοποιεί μια Τράπεζα και όχι ο αριθμός των μονάδων αίματος που συ-
γκεντρώνει. Σε όλους επιδόθηκε βραβείο Εθελοντισμού.
Από τις ομιλίες της κας Μαραντίνη και του κου Πρωτόπαπα πληροφορηθήκαμε ότι 
η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας είναι από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη εθελο-
ντική αιμοδοτική δράση στη χώρα μας. Εδόθησαν επίσης συγχαρητήρια στο τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου για την άρτια οργάνωση των εθελοντικών εξορμήσε-
ων αλλά και την παραδειγματική λειτουργία του.
Όλοι όσοι παρευρεθήκαμε ευχαριστήσαμε για την τιμή που μας έγινε, νιώσαμε ότι 
συμβάλλαμε κι εμείς σε μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και σίγουρα πήραμε 
δύναμη για να συνεχίσουμε μαζί με τους Εθελοντές Αιμοδότες το έργο μας.

Αγγέλαινα Γεωργία
Υπεύθυνη Τράπεζας Αίματος “Νέας Διάπλσης” Μπολατίου
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Σημείωμα σκηνοθέτη για τη Νέα 
Διάπλαση

Νιώθω πραγματική ευγνωμοσύνη και 
μεγάλη τιμή για την πρόταση που μου 
έγινε από το σύλλογο Νέα Διάπλαση 

να σκηνοθετήσω το θεατρικό έργο Το λουρί του 
Σωκράτη του Δημήτρη Ποταμίτη. Αισθάνομαι 
τυχερή που δούλεψα με παιδιά γεμάτο 
ευαισθησία πάθος και φα-
ντασία και τα οποία εμπι-
στεύτηκα απόλυτα. 

Τον σύλλογο δεν τον 
γνώριζα. Το 2008 είχα την 
τύχη να παραβρεθώ σε μια 
θεατρική παράσταση που 
έδωσε ο σύλλογος με το θε-
ατρικό έργο << Το πνεύμα 
των Χριστουγέννων>> του 
Κάρολου Ντίκενς σε σκηνο-
θεσία Άννας Ρότσιου. 

Θαύμασα τότε, το πάθος 
και την καρδιά με την οποία 
ο σύλλογος έδωσε την πα-
ράσταση, θαύμασα το κοινό 
που χειροκρότησε με χαρά 
συγκίνηση ενθουσιασμό το 
έργο που είχαν παρακολουθή-
σει παράλληλα έδειχναν την 
εκτίμηση τους για το αξιόλογο 
έργο που τους πρόσφερε ο σύλ-
λογος. 

 Θυμάμαι ότι έφυγα από 
εκείνη την παράσταση γεμά-
τη όμορφα συναισθήματα, αι-
σθάνθηκα τυχερή πολίτης γιατί 
σε μια κοινωνία που δυστυχώς 
το σύνολο των ανθρώπων της 
αδιαφορεί για τον πολιτισμό και 
την τέχνη και έχει βολευτεί στον 
καναπέ κάποιοι άνθρωποι αφιε-
ρώνουν κόπο και χρόνο και κατα-
φέρνουν να παράγουν πολιτισμό 
μέσα από ένα μικρό σύλλογο στο 
Μπολάτι Κορινθίας.

Ευχαριστώ ολόψυχα τα παιδιά που σεβά-
στηκαν πρώτα από όλα το ρόλο που ανέλαβαν και 
τον υπηρέτησαν με συνέπεια και ευθύνη από την 
αρχή μέχρι το τέλος. Σεβάστηκαν τους συν πρω-
ταγωνιστές , εμένα και με υπευθυνότητα αντα-
ποκρίθηκαν στις πρόβες -παρόλο το φορτισμένο 
πρόγραμμα φροντιστηρίων και παράλληλων δρα-
στηριοτήτων- ώστε να καταφέρουμε σήμερα να 
παρουσιάσουμε την συγκεκριμένη παράσταση. 

Είμαι ευγνώμων στους γονείς των παιδιών 
που στάθηκαν δίπλα σε αυτήν την δύσκολη προ-
σπάθεια και κατάλαβαν ότι το θέατρο απαιτεί 
πρόβες και η απουσία των παιδιών τους από τις 
πρόβες θα βλάψει το σύνολο της παράστασης. Γο-
νείς που αντιλαμβάνονται τα ευεργετικά αποτε-
λέσματα που έχει το θέατρο στα παιδιά τους και 
το οποίο είναι αποτέλεσμα δημιουργικής συλλο-
γικής συνεργασίας χωρίς να εξαφανίζει την προ-
σωπικότητα του καθενός για την επιτυχία ενός 
ευρύτερου σκοπού. 

Το λεω αυτό γιατί δυστυχώς η Ελλάδα πάσχει 
από τρομαχτική έλλειψη θεατρικής παιδείας 
-Ντροπή για μια χώρα που γέννησε το θέατρο- 
και λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν την πολύ-

πλευρη αξία του και λίγοι έχουν συνειδητοποι-
ήσει ότι 

για μία ποιοτική θεατρική παράσταση που τι-
μάει τον συγγραφέα, τον ηθοποιό και το κοινό 
απαιτούνται πολλές πρόβες. Για την συγκεκρι-
μένη παράσταση η πολυτέλεια αυτή δεν υπήρχε 
λόγω αδυναμίας συγχρονισμού των 15 παιδιών, 
παράλληλα δε τελευταία στιγμή ο πρωταγωνιστι-
κός ρόλος εγκαταλείφθηκε - όπως και κάποιοι 
άλλοι- και αυτό έφερε μεγάλα προβλήματα στην 
ομάδα. 

Παρόλα ταύτα προσπάθησα να βρω λύσεις 
ώστε να αντεπεξέλθω με συνέπεια στον σύλλογο. 
Έγινε μια υπέρ άνθρωπη προσπάθεια να βρεθούν 
τελευταία στιγμή τρεις ηθοποιοί. Ξανά έγινε από 
την αρχή ανάγνωση και ανάλυση των ρόλων, 
αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να μην ολοκλη-
ρωθεί το συγκεκριμένο έργο όπως θα έπρεπε. 

Ευχαριστώ τα παιδιά της «Παιδικής σκηνής 
Μουλκιού» που 

τελευταία στιγμή αναπλήρωσαν 
τους ρόλους. Τον Σωτήρη Λεπεσιώτη που τρεις 
εβδομάδες πριν την παράσταση ανέλαβε το πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο 
τον Άγγελο Παπαστάμμου και Αντρέα Ανάγνου 
Ευχαριστώ τον σύλλογο που με εμπιστεύτηκε. Εί-
ναι ένας από τους πιο αξιόλογους συλλόγους που 
έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί μέχρι σήμερα 
. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Κ. Μπάμπη Aνδρί-
κοπουλο που ήταν πάντα ακούραστος δίπλα 
μας. Τον πρόεδρο της Νέας Διάπλασης κ. Θάνο 
Καλαντζή. Και οι δύο είναι άνθρωποι με όραμα, 
άνθρωποι που δεν έχουν πέσει στην παγίδα του 
εντυπωσιασμού και της προβολής μέσο της τέ-
χνης, άνθρωποι που έχουν πιστέψει βαθιά πως 
το θέατρο συμβάλει αποφασιστικά στην πνευμα-
τική αναγέννηση του τόπου μας, και σέβονται 
την αξία της εργασίας ενός σκηνοθέτη και πλη-
ρώνουν το έργο τους χωρίς να του «τρώνε» τα 
λεφτά. 

Ειλικρινά είναι από τις σπάνιες φορές που βλέ-
πω τέτοιο σεβασμό. 

Ευχαριστώ τον Γιάννη Σίδερη φωτιστή και την 
ενδυματολόγο-σκηνογράφο Μαρία Καραθάνου 

για την πολύτιμη βοήθεια τους. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς που 

πρόθυμα αμέσως ανταποκρίθηκαν να στηρίξουν 
οικονομικά την παραγωγή του θεατρικού έργου. 
Χωρίς όλους αυτούς θα ήταν αδύνατο να πραγ-
ματοποιηθεί η παράσταση. 

Εύχομαι να υπάρχουν και άλλοι που να πο-
νούν για το μέλλον όλων των παιδιών και να 
συμβάλουν στον πολιτισμό της ψυχής μας. Για 
μένα όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πράξη το 
όραμα ενός καινούργιου ανθρώπου που πραγμα-
τικά θέλει να οικοδομήσει έναν καινούργιο κό-
σμο με ένα σύστημα αξιών όχι μόνο με βάση το 
χρήμα και τον υλισμό αλλά και τα υψηλά ιδεώδη 
και την αγάπη που φωλιάζει μέσα στην καρδιά 
του κάθε ανθρώπου. 

Κ. Γιαμπουράνη

Το Λουρί του Σωκράτη στο 
Μπολάτι

Σε γεμάτη αίθουσα έγιναν  οι τρεις παραστά-
σεις  του Θεατρικού έργου του Δ. Ποταμίτη « Το 
Λουρί του Σωκράτη» σε σκηνοθεσία της Ντίνας 
Γιαμπουράνη στις 12 -13 και στις 19 Μαϊου 2012 
. Όλοι οι θεατές μικροί και μεγάλοι έφυγαν ευχα-
ριστημένοι και  γεμάτοι από τα μεστά νοήματα 
του έργου αλλά και τις εξαιρετικές ερμηνείες των 
μικρών ηθοποιών και τα ευρήματα της σκηνοθέ-
τιδας!!!

 Η Νέα Διάπλαση ευχαριστεί την κ.Ντίνα Για-
μπουράνη για την όμορφη παράσταση που μας 
χάρισε και τους γονείς και τα παιδιά για την  
εξαιρετική συνεργασία κατά την περίοδο της 
προετοιμασίας της παράστασης.  Επίσης θέλω 
να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές ερμηνείες 
και την άψογη συνεργασία τα παιδιά της θεατρι-
κής συντροφιάς Μουλκίου αλλά και όλους τους 
χορηγούς της Παράστασης που βοήθησαν να γί-
νει αυτό το δύσκολο τόλμημα πραγματικότητα!!! 

Μπάμπης Ανδρικόπουλος

Πιστεύουμε πως η προσφορά είναι σημαντι-
κό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και πως η 
Τέχνη δεν μπορεί να απομονώνεται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας. Με το σκεπτικό αυτό, 
η ομάδα «Μεταμόρφωση» βοήθησε   τον πο-
λιτιστικό σύλλογο «Νέα Διάπλαση» στην πα-
ραγωγή του θεατρικού έργου «Το λουρί του  
Σωκράτη» αναλαμβάνοντας το κόστος των 
κοστουμιών και μέρος του σκηνικού. 

Ευχαριστεί όλους τους χορηγούς που σε 
μια δύσκολη εποχή κρίσης στήριξε οικονο-
μικά την παραγωγή της θεατρικής παράστα-

σης.  
Η χορηγία είναι πράξη εξευγενισμού της κοι-

νωνίας και κακώς σήμερα ταυτίζετε μόνο με την 
διαφήμιση. Η  πολιτιστική χορηγία είναι ύψιστη 
προσφορά προς την κοινωνία   μια υπόθεση που 
μας αφορά όλους μας τα οφέλη αυτής της σύζευ-
ξης  είναι μεγάλα για την επιβίωση του πολιτι-
σμού και ανθρωπισμού.  

Πιστεύουμε βαθιά ότι αν συνεργαστούμε όλοι 
μαζί  -σύλλογοι, καλλιτεχνικές  ομάδες, γονείς  
παιδιά και χορηγοί -  άνθρωποι με όραμα την 
αγάπη μπορούμε να  δημιουργήσουμε μια σοβα-
ρή εστία πολιτισμού στον τόπο μας και να δώ-
σουμε  περισσότερη ομορφιά στον κόσμο  και να 
συντελέσουμε  όλοι στην ανάπτυξη κοινωνικών 
συναισθημάτων, στην  αφύπνιση  και την ανύ-
ψωση του ψυχικού μας κόσμου και έτσι η  αν-
θρωπότητα «ανεβαίνει» στα ύψη της χαράς και 
της ομορφιάς πολύ περισσότερο δε όταν ο   κύρι-
ος δημιουργικός παράγοντας είναι το παιδί που 
από κανέναν δεν αμφισβητείτε  ότι είναι πηγές 
χαράς  δημιουργίας και ζωντάνιας.  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Οι ζωγραφιές του προγράμματος έγιναν από 
τη Νέλη Χασαπάκη

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Το λουρί

ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Παιδ ική σκηνή

Του Δημήτρη Ποταμίτη
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ΜΕΡΟΣ Β΄

Επίπεδες ή Εισέχουσες 
θηλές:  

Επίπεδες είναι οι θηλές που 
δεν προεξέχουν από τη θηλαία 
άλω, οι οποίες δεν δημιουρ-

γούν πρόβλημα 
στο θηλασμό κα-
θώς μετά από ερε-
θισμό βγαίνουν 
προς τα έξω.

Αντιμετώπιση:
• Π ρ ο ε τ ο ι μ α -
σία της θηλής από 
τους τελευταίους 

μήνες της εγκυμοσύνης 
με έλξη της θηλής προς τα 
έξω τοποθετώντας διαμορ-
φωτές θηλών.

• Μετά τον τοκετό συμβου-
λεύουμε πριν από κάθε 
θηλασμό έλξη της θηλής 
με τα δάκτυλα ή χρησι-
μοποίηση θήλαστρου για 
λίγα λεπτά κι αμέσως μετά 
να τοποθετείται το νεογνό 
στο στήθος.

Είναι μια δυσκολία μόνο 
των πρώτων ημερών καθώς η 
μητέρα θα διαπιστώσει ότι τις 
επόμενες ημέρες και η θηλή 
και το μωρό θα προσαρμο-
στούν πλήρως.

Εισέχουσες είναι οι θηλές 
που ανάλογα με το βαθμό ει-
σολκής διακρίνονται: 
1. Σε θηλές που εύκολα 

βγαίνουν προς τα έξω με 
διέγερση τριβής ή παρα-
μένουν στη σωστή θέση. 
Αυτές οι θηλές έχουν ελά-
χιστη ίνωση.

2. Σε θηλές που δυσκολότερα 
βγαίνουν προς τα έξω με 
διέγερση κι επιστρέφουν 
πάλι σε θέση εισολκής. Ο 
βαθμός της ίνωσης είναι 
μέτριος.

3. Σε θηλές σπάνια με έντο-
νη εισολκή , οπότε μεγάλη 
ίνωση και κοντούς γαλα-
κτοφόρους πόρους.

Πριν αναφερθούμε στην 
αντιμετώπιση να πούμε ότι η 
ίνωση οφείλεται σε μικρούς 
συνδέσμους που συνδέουν τη 
θηλή με τους υποκείμενους 
ιστούς. Αν η γυναίκα καταφέ-
ρει να θηλάσει αυτοί οι σύνδε-
σμοι επιμηκύνονται και καθώς 
δεν είναι ελαστικοί, δεν επα-
νέρχονται, οπότε μακροπρόθε-
σμα οι θηλές εξέχουν μόνιμα.
• Οι γυναίκες με εισολκή 

βαθμού 1 θηλάζουν κανο-
νικά.

• Οι γυναίκες με εισολκή 
βαθμού 2 θηλάζουν με δυ-
σκολία τις πρώτες ημέρες 
αλλά με υπομονή τα κατα-
φέρνουν τελικά.

• Και μόνο γυναίκες με ει-
σολκή βαθμού 3 ίσως δεν 
μπορούν να θηλάσουν. 

Επιβάλλεται να προσπαθή-
σουμε να βοηθήσουμε τη 
μητέρα και μόνο αν είναι 
αδύνατο συστήνουμε να 
αφαιρεί το γάλα της και να 
το δίνει στο νεογνό.

Αντιμετώπιση:
• Προετοιμασία θηλής από 

τους τελευταίους μήνες 
της εγκυμοσύνης με δια-
μορφωτές που ασκούν μια 
αρνητική πίεση στη θηλή.

• Ερεθισμό της θηλής πριν 
από κάθε θηλασμό.

• Σωστή τοποθέτηση του νε-
ογνού στο στήθος και σω-
στή σύλληψη της θηλής.

• Αποφυγή σίτισης με μπου-
κάλι μέχρι να προσαρμο-
στεί το μωρό.

• Χρήση πλαστικών θηλών 
ή ψευδοθηλών για λίγα 
λεπτά ίσως μέχρι να δια-
ταθεί η θηλή και μετά να 
αφαιρούνται.

• Η σωστή ενημέρωση και 
ενθάρρυνση της μητέρας 
θα βοηθήσει να ξεπεράσει 
τη δυσκολία αυτή.

Θα ήθελα να αναφερθώ και 
στις θηλές μεγάλους μεγέθους, 
οι οποίες δεν αποτελούν βε-
βαίως πρόβλημα, παρά μόνο 
όταν το μωρό είναι λιποβαρές 
και δυσκολεύεται να χωρέ-
σει τη θηλή στο στόμα του. Η 
μητέρα στην περίπτωση αυτά 
βγάζει το γάλα της και σιτίζει 
το μωρό , χωρίς να ξεχνά να 
το βάζει στο στήθος της για να 
έχει επαφή μέχρι να καταφέρει 
να θηλάσει από μόνο του.

Υπερφόρτωση μαστών: 
Συμβαίνει το 3ο με 4ο  24ωρο 

όταν γίνεται το πέρασμα από 
το πρωτόγαλα στο μεταβατι-
κό γάλα. Ο μαστός άλλοτε λι-
γότερο ή άλλοτε περισσότερο 
αποκτά οίδημα, είναι βαρύς, 
ευαίσθητος στην ψηλάφιση, 
θερμός και σκληρός.

Αιτία:
Οφείλεται περισσότερο στη 

διόγκωση των φλεβών και των 
λεμφαγγείων του μαστού και 
λιγότερο στην αύξηση της πο-
σότητας του γάλακτος.

Αντιμετώπιση:
της κατάστασης αυτής περι-

λαμβάνει:
• Συχνοί θηλασμοί από τον 

ένα μαστό και εναλλάξ. Αν 
ο άλλος μαστός είναι φορ-
τωμένος, θηλασμός ή εξα-
γωγή γάλακτος με το χέρι 
ή θήλαστρο τόσο όσο να 
αποφορτιστεί. Δεν ξεχνά-
με ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να αδειάσει ο μαστός 
είναι ο θηλασμός του μω-
ρού. Υπάρχει βέβαια και η 
περίπτωση κατά την οποία 
έχουμε ένα υγιές αλλά νω-
θρό μωρό. Συμβουλεύουμε 
εδώ τη μητέρα να αδειάζει 

το μαστό από το υπόλοιπο 
γάλα μετά το θηλασμό.

• Ζεστό ντους ή ζεστά επιθέ-
ματα – μασάζ στο στήθος 
και εξαγωγή λίγου γάλα-
κτος πριν το θηλασμό για 
να μπορέσει το νεογνό ευ-
κολότερα να συλλάβει τη 
θηλή.

• Κρύα επιθέματα στο στή-
θος μετά το θηλασμό βοη-
θούν.

Τελικά έχουμε διαπιστώσει 
πως ο αποκλειστικός θηλα-
σμός από την 1η ώρα βοηθά 
τη μητέρα να ξεπεράσει πιο 
ομαλά το στάδιο αυτό.

Γαλακτοφορίτις:  
Eίναι η κατάσταση κατά την 

οποία ένας γαλακτοφόρος πό-
ρος έχει αποφραχθεί και δεν 
παροχετεύει το γάλα. Το ση-
μείο αυτό είναι σκληρό, ευαί-
σθητο, και ερυθρό, γιατί λόγω 
της απόφραξης προκαλείται 
φλεγμονή στους γύρω ιστούς.

Αιτίες απόφραξης:
• Λιγότερο συχνοί θηλα-

σμοί. Όταν η μητέρα δίνει 
συμπλήρωμα αυξάνει το 
χρόνο που παρεμβάλλεται 
μεταξύ των γευμάτων.

• Η χρήση πιπίλας περιορί-
ζει το χρόνο που το μωρό 
βρίσκεται στο στήθος.

• Οι πολλές ασχολίες κά-
ποιας μητέρας οδηγούν σε 
αναβολές και λιγότερους 
θηλασμούς.

Αλλά και από την πλευρά του 
νεογνού υπάρχουν αιτιολογίες.
• Μπορεί να κοιμάται πε-

ρισσότερο
• Να μη θηλάζει τη νύχτα
• Να μη θηλάζει σωστά.

Όλες αυτές οι αιτιολογίες δεν 
θέλω να θεωρηθούν πρόβλημα, 
γιατί τελικά η παραγωγή του 
γάλακτος της μητέρας θα προ-
σαρμοστεί με τις ανάγκες του 
μωρού της.

Αντιμετώπιση:
Με συντηρητικά μέτρα είναι 

συνήθως αποτελεσματική.
• Συνέχιση θηλασμού με 

συχνούς θηλασμούς ξεκι-
νώντας από το μαστό που 
πάσχει.

• Ζεστά επιθέματα-μασάζ, 
ώστε το γάλα ν αρχίσει να 

ρέει καλύτερα.
• Κατάλληλη στάση θηλα-

σμού.
• Καλή υγιεινή των χεριών 

της μητέρας.
• Ανάπαυση της μητέρας 

μαζί με το μωρό της.
Μαστίτιδα:
Είναι η φλεγμονή του μα-

στού που συνήθως παρουσι-
άζεται κατά τον 1ο μήνα από 
τον τοκετό και ανάλογα με το 
σημείο που αφορά διακρίνεται 
κυρίως σε παρεγχυματώδη, 
όταν προσβάλλει τους γαλα-
κτοφόρους πόρους και το μα-
ζικό αδένα.

Αιτία:
Οφείλεται κυρίως στην επέ-

κταση της φλεγμονής από 
ραγάδες της θηλής ανιόντως 
μέσα στον αυλό των γαλακτο-
φόρων πόρων και το μαζικό 
αδένα.

Ενοχοποιείται κυρίως ο χρυ-
σίζων σταφυλόκοκκος που 
μπορεί να βρίσκεται εγκατε-
στημένος στη στοματική κοι-
λότητα του νεογνού.

Κλινική εικόνα:
Ο μαστός είναι οιδηματώ-

δης, ερυθρός, επώδυνος κι 
εμφανίζεται υψηλός πυρετός , 
ρίγη και γενική αδιαθεσία. Στο 
σημείο αυτό εκτός των άλλων 
μέτρων χρειάζεται φαρμακευ-
τική αντιμετώπιση. Αν τα συ-
μπτώματα δεν υποχωρήσουν 
σε 1-2  ημέρες το πιθανότερο 
είναι ότι θα σχηματιστεί από-
στημα που επιβάλλει την πα-
ροχέτευσή του είτε αυτόματα 
είτε χειρουργικά.

Η αντιμετώπιση γίνεται:
Mε γνώμονα ότι η μαστίτι-

δα δεν αποτελεί λόγο απογα-
λακτισμού.
• Αποτελεσματική ή συχνή 

αφαίρεση γάλακτος, ώστε 
να μην υπάρχει στάση, με 
συνέχιση θηλασμού ξεκι-
νώντας από τον πάσχο-
ντα μαστό.

• Σωστή τοποθέτηση του 
βρέφους στο στήθος, ίσως 
ακουμπώντας το σαγόνι 
του στην πάσχουσα περι-
οχή.

• Κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή.

• Καλή  υγιεινή των χεριών 
της μητέρας ή των εξαρ-
τημάτων των αντλιών.

• Ανάπαυση της μητέρας.
• Υποστήριξη και ενθάρ-

ρυνση της μητέρας ώστε 
να συνεχιστεί ο θηλα-
σμός.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι 
καμία δυσκολία δεν μπορεί να 
σταθεί εμπόδιο ή να οδηγήσει 
στη διακοπή του θηλασμού 
όταν είναι ισχυρή η βούληση 
της μητέρας και όταν η μαία 
σταθεί αρωγός δίπλα της.

Μητρικός θηλασμός

Γράφει η 
ΓΕωΡΓία 
αΓΓΕλαίνα
Μαία του 
Γ.Ν.Ν. 
Κορίνθου
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

«ΤΟ ΤΑΒΛΙ» ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ

Η Νέα Διάπλαση είχε την ιδιαίτερη τιμή να 
φιλοξενεί για τρεις παραστάσεις στις αρχές 
Νοεμβρίου μία από τις πιο πετυχημένες φε-
τινές Αθηναϊκές παραστάσεις... «Το Τάβλι» 
του Δ. Κεχαϊδη. Δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο 
Νίκος Ορφανός και ο Κώστας Κάππας, δί-
νουν ξανά πνοή στους «φτωχοδιάβολους» 
ταβλαδόρους του νεοελληνικού ονείρου, 
τον Φώντα και τον Κόλλια. Σε μια ανεξάρ-
τητη δική τους παραγωγή, αναλαμβάνουν 
οι ίδιοι τη σκηνοθεσία και προσφέρουν για 
τους φίλους της «Νέας Διάπλασης στη δική 
μας αυλή» δύο μοναδικές παραστάσεις 
μετά τις απόλυτα επιτυχημένες εμφανίσεις 
τους σε μια από τις ελάχιστες παλιές αυλές 

της Αθήνας σε ένα σπίτι εκατό ετών στου 
Ψυρρή. «“Το Τάβλι” καυτηριάζει τη νοοτρο-
πία του Νεοέλληνα που είναι ίδια, απαράλ-
λαχτη και “θανατηφόρα” ώς τις μέρες μας. 
Καταδεικνύει την πηγή των προβλημάτων 
μας, τον λόγο που έχουμε χρεοκοπήσει ως 
άνθρωποι πρωτίστως κι έπειτα ως χώρα», 
μας λέει ο Νίκος Ορφανός. «Οι δημιουργι-
κές δυνάμεις του τόπου μας αναλώνονται 
να πετύχουν οπωσδήποτε μια ευμάρεια με 
τρόπο πλαστό, αεριτζίδικο» (Από την Ελευ-
θεροτυπία της 29/6/11)

ΓΕΜΑΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΕ ΘΕΑΤΡΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ 
ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
των Jeffrey Lane & David Yazbek.

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία βασισμένη 
στην ομώνυμη ταινία του Pedro Almodovar, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.
Μικρό Παλλάς ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΣΤΙΣ 6 μμ 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΕ ΜΠΟΛΑΤΙ 
ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ 26/12/11 
ΚΑΙ ΓΙΑ 5 ΗΜΕ-
ΡΕΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
με ζωντανή μουσική και τη συμμετοχή των 
τμημάτων του θεατρικού εργαστηρίου της 
Νέας Διάπλασης και μελών της θεατρικής 
ομάδας του συλλόγου.

«ΔΕΝ ΑΚΟΥω, ΔΕ ΒΛΕΠω, ΔΕ 
ΜΙΛΑω»
Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΕ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΙ ΓΕΛΑΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΗ ΞΕΚΑΡ-
ΔΙΣΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ «Δεν ακούω, δε 
βλέπω, δε μιλάω»
το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ –ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
οι δραστηριότητες 

Νοέμβριος 2011 - Απρίλιος 2012
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ΜΠΟΛΑΤΙ
Ανώνυμοι και επώνυμοι, μικροί και μεγάλοι 
πέρασαν μια όμορφη μουσική βραδιά στην 
αποκριάτικη κοπή της πίτας της Νέας Διά-
πλασης! Καλή Σαρακοστή σε όλους λοιπόν!!!

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 

«ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΜΠΟΛΑΤΙ»

Η Νέα Διάπλαση 
φιλοξένησε για 
μια μόνο ημέρα 
την Αθηναϊκή 
θεατρική Παρά-
σταση «ΑΝΤΡΕΣ 
ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ» με τη ΝΙ-
ΚΟΛΕΤΑ ΒΛΑΒΙΑ-
ΝΟΥ ΤΟ Σάββατο 17/3/12 στις 
8.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατί-
ου. Μια Αθηναϊκή παράσταση που γνώρισε 
μεγάλη επιτυχία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΗΡΘΕ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΡΘΑΝ ΤΑ 
ΒΑΓΙΑ...
ΗΡΘΕ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΒΑΓΙΑ..
ΗΡΘΕ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ...ΣΑΝ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΜΕ 
ΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΜΠΟΛΑΤΙ!!! Ο ΠΙΟ 
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΛ-
ΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕ-

ΝΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ!!! ΑΝΤΕ ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

«ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ 
ΔΑΝΤΕΛΑ»

Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑ-
ΣΗ ΠΗΓΕ ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑ-
ΤΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΔΕΙ 
ΤΟ «ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΔΑ-
ΝΤΕΛΑ». ΠΟΛΛΑ 
ΜΠΡΑΒΟ ΑΞΙ-
ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΑ-
ΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ 
ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΟΔΟΥΛΕΜΕ-
ΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ...ΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ!!! ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΥ-
ΝΤΟΜΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ «ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΤΕΛΑ» ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ 
ΠΟΛΥ!!!

Η ΦΟΥΣΚΑ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΔΥΝΑΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ!!! ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 
9.ΟΟΜΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΛΑΤΙ-
ΟΥ
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Ποιητής και πεζογράφος, ίσως η σημαντι-
κότερη λογοτεχνική φωνή, που ανέδειξε 
η γενιά του ‘20 και από τους πρώτους, 
που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνι-
σμού στην ελληνική ποίηση. Επηρέασε 
πολλούς από τους κατοπινούς ποιητές 
(Σεφέρης, Ρίτσος, Βρεττάκος) και με την 
αυτοκτονία του δημιούργησε φιλολογική 
μόδα, τον Καρυωτακισμό, που πλημμύ-
ρισε τη νεοελληνική ποίηση. Γεννήθηκε 
στην Τρίπολη στις 30/10/1896 και ήταν 
γιoς του νομομηχανικού Γεωργίου Κα-
ρυωτάκη από τη Συκιά Κορινθίας και της 
Κατήγκως Σκάγιαννη από την Τρίπολη. 
Ήταν ο δευτερότοκος της οικογένειας. 
Είχε μία αδελφή ένα χρόνο μεγαλύτερή 
του, τη Νίτσα, και έναν αδελφό μικρό-
τερο, το Θάνο, που γεννήθηκε το 1899 
και σταδιοδρόμησε ως τραπεζικός υπάλ-
ληλος. 
Λόγω της εργασίας τού πατέρα του, η οι-
κογένειά του αναγκαζόταν να αλλάζει συ-
χνά τόπο διαμονής. Έζησαν στη Λευκάδα, 
την Πάτρα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, το 
Αργοστόλι, την Αθήνα (1909-1911) και 
τα Χανιά, όπου έμειναν ως το 1913. Από 
τα εφηβικά του χρόνια δημοσίευε ποιή-
ματά του σε παιδικά περιοδικά, ενώ το 
όνομά του αναφέρεται και σε διαγωνισμό 
διηγήματος του περιοδικού «Διάπλαση 
των Παίδων». Σε ηλικία 17 ετών ερω-
τεύεται την χανιώτισσα Άννα Σκορδύλη, 
μια σχέση που θα τον σημαδέψει. 
Το 1917 αποφοίτησε από τη Νομική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών με λίαν 
καλώς. Στην αρχή επιχείρησε να ασκήσει 
το επάγγελμα του δικηγόρου, ωστόσο 
η έλλειψη πελατείας τον ώθησε στην 
αναζήτηση θέσης δημοσίου υπαλλήλου. 

Διορίστηκε στη 
Νομαρχία Θεσ-
σαλονίκης, ενώ 
μετά την ορι-
στική απαλλαγή 
του από τον 

Ελληνικό Στρατό για λόγους υγείας, το-
ποθετήθηκε σε διάφορες δημόσιες υπη-
ρεσίες, μεταξύ των οποίων οι νομαρχίες 
Σύρου, Άρτας και Αθήνας. Απεχθανόταν 
τη δουλειά του και δεν ανεχόταν την κρα-
τική γραφειοκρατία, εξού και οι πολλές 
μεταθέσεις του. 
Η πρώτη ποιητική συλλογή του «Ο Πόνος 
των Ανθρώπων και των Πραγμάτων», 
δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1919 
και δεν έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. 
Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε το σατιρικό πε-
ριοδικό «Η Γάμπα», η κυκλοφορία του 
οποίου όμως απαγορεύτηκε έπειτα από 
έξι τεύχη κυκλοφορίας. Η δεύτερη συλ-
λογή του, υπό τον τίτλο «Νηπενθή», εκ-
δόθηκε το 1921. 
Την ίδια περίοδο συνδέθηκε με την ποι-
ήτρια Μαρία Πολυδούρη, συνάδελφό του 
στη Νομαρχία Αττικής, παρόλο που δεν 
είχε ξεχάσει την πρώτη αγάπη, την Άννα 
Σκοδρύλη, η οποία στο μεταξύ είχε πα-
ντρευτεί. Η Πολυδούρη του προτείνει να 
παντρευτούν, παρότι γνώριζε ότι έπασχε 
από σύφιλη. Το 1924 ταξίδεψε στο εξω-
τερικό και επισκέφθηκε την Ιταλία και τη 
Γερμανία. Το Δεκέμβριο του 1927 εκδό-
θηκε η τελευταία ποιητική συλλογή του, 
με τίτλο «Ελεγεία και Σάτιρες». 
Το Φεβρουαρίου του 1928 αποσπάστηκε 
στην Πάτρα και λίγο αργότερα στην Πρέ-
βεζα. Η αλληλογραφία του με συγγενείς 
του την περίοδο αυτή αναδεικνύει την 
απόγνωση του Καρυωτάκη για την επαρ-
χιακή ζωή και τη μικρότητα της τοπικής 
κοινωνίας. Στις 20/7 πήγε στο Μονολί-
θι και αποπειράθηκε επί δέκα ώρες να 
αυτοκτονήσει, προσπαθώντας μάταια να 

πνιγεί. Την επόμενη μέρα (21/7) αγόρα-
σε ένα περίστροφο κι επισκέφτηκε ένα 
καφενείο της Πρέβεζας. Αφού πέρασε 
λίγες ώρες μόνος του καπνίζοντας, πήγε 
σε μια παρακείμενη παραλία, τον Άγιο 
Σπυρίδωνα και έθεσε τέλος στη ζωή του 
κάτω από έναν ευκάλυπτο. Στην τσέπη 
του η αστυνομία βρήκε ένα σημείωμα, 
που εξηγούσε τους λόγους της αυτοκτο-
νίας του: 
«Είναι καιρός να φανερώσω την τραγω-
δία μου. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα 
στάθηκε η αχαλίνωτη περιέργειά μου, η 
νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου 
να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινή-
σεις, χωρίς τις περσότερες να μπορώ να 
τις αισθανθώ. Τη χυδαία, όμως, πράξη 
που μου αποδίδεται τη μισώ. Εζήτησα 
μόνο την ιδεατή ατμόσφαιρά της, την 
έσχατη πικρία. Ούτε είμαι ο κατάλληλος 
άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο. Ολό-
κληρο το παρελθόν μου πείθει γι’ αυτό. 
Κάθε πραγματικότης μου ήταν αποκρου-
στική. Είχα τον ίλιγγο του κινδύνου. Και 
τον κίνδυνο που ήρθε τον δέχομαι με 
πρόθυμη καρδιά. Πληρώνω για όσους, 
καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανι-
κό στη ζωή τους, έμειναν πάντα έρμαια 
των δισταγμών τους ή εθεώρησαν την 

ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους 
βλέπω να έρχονται ολοένα περισσότεροι 
μαζί με τους αιώνες. Σ’ αυτούς απευθύ-
νομαι. Αφού εδοκίμασα όλες τις χαρές 
!!! είμαι έτοιμος για έναν ατιμωτικό θά-
νατο. Λυπούμαι τους δυστυχισμένους 
γονείς μου, λυπούμαι τα αδέλφια μου. 
Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά. Ήμουν 
άρρωστος. Σας παρακαλώ να τηλεγραφή-
σετε, για να προδιαθέση την οικογένειά 
μου, στο θείο μου Δημοσθένη Καρυω-
τάκη, οδός Μονής Προδρόμου, πάροδος 
Αριστοτέλους, Αθήνας. 
[Υ.Γ.] Και για ν’ αλλάξουμε τόνο. Συμβου-
λεύω όσους ξέρουν κολύμπι να μην επι-
χειρήσουνε ποτέ να αυτοκτονήσουν δια 
θαλάσσης. Όλη νύχτα απόψε, επί δέκα 
ώρες, εδερνόμουν με τα κύματα. Ήπια 
άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να 
καταλάβω πώς, το στόμα μου ανέβαινε 
στην επιφάνεια. Ορισμένως, κάποτε, 
όταν μου δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις 
εντυπώσεις ενός πνιγμένου. 
Εκτός από το ποιητικό του έργο, ο Κα-
ρυωτάκης έγραψε επίσης πεζά, ενώ μας 
άφησε και μεταφράσεις ξένων λογοτε-
χνών. Ποιήματά του έχουν μελοποιήσει 
συνθέτες και συγκροτήματα, όπως ο 
Μίκης Θεοδωράκης, τα «Υπόγεια Ρεύμα-
τα», η Λένα Πλάτωνος, ο Μίμης Πλέσσας, 
ο Γιάννης Σπανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο 
Νίκος Ξυδάκης. 
Η ποίηση του Καρυωτάκη δεν έχει ίχνος 
φιλολογίας, αισθηματισμού και φιλαρέ-
σκειας, που υπάρχει σε αφθονία στους 
παλιότερους ποιητές. Αποπνέει την αί-
σθηση του μάταιου, του χαμένου, η στά-
ση του είναι αντιηρωική και αντιδανική. 
Ο Καρυωτάκης γράφει ποιήματα για το 
άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γε-
λοίο, ως διαμαρτυρία, που φθάνει στο 
σαρκασμό.
Θωμαϊς

(…. από το διαδικτυο)

Λογο... τεχνικά και βάλε
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

ανοικτά  κάθε μέρα
12 π.μ. - 12 μ.μ.
εκτός Κυριακής

ΦΡΟΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Βραχάτι Κορινθίας
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Κορινθία. Μία πανέμορφη πε-
ριοχή της βόρειας Πελοποννήσου 
με μακραίωνη ιστορία, πλούτο, 
χλιδή, έρωτες αλλά και δολο-
πλοκίες οι οποίες και επέφεραν 
την καταστροφή της από τους 
Ρωμαίους. Στην αρχαία εποχή 
έλεγαν ότι δεν είναι παντός εύ-
κολο να πάει στην Κόρινθο λόγω 
του μεγάλου πλούτου της και 
των τεράστιων εξόδων τα οποία 
χρειαζόταν ο επισκέπτης για την 
διαμονή του και τις διασκεδάσεις 
του. Όμως μετά την παρακμή της 
γύρω στο 150 μ.Χ. ένας γνωστό-
τατος περιηγητής ο Παυσανίας 
περιόδευσε όλη την Ελλάδα και 
περπάτησε και στην Κορινθία 
αφήνοντας λεπτομερέστατες πε-
ριγραφές για την ιστορία της και 
τα μνημεία της.
Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα μαζί 
ένα περίπατο σε αυτά τα μονο-
πάτια και ας δούμε σε ποιες ση-
μερινές τοποθεσίες αντιστοιχούν 
τα αρχαία τοπωνύμια και τα ιστο-
ρικά σημεία τα οποία αναφέρει ο 
Παυσανίας.
Ήλθε οδικώς από Αθήνα, Ελευσί-
να, Μέγαρα και διασχίζοντας την 
πεδιάδα της Κινέττας πέρασε τα 
σύνορα Μεγαρίδος-Κορινθίας (τα 
οποία δεν διέφεραν από τα σημε-
ρινά) και μπήκε στην Κορινθία. Η 
Κορινθία είχε δύο περιοχές. Της 
Κορίνθου και της Συκιώνας. Οι 
δύο επικράτειες είχαν ως σύνο-
ρο τον ποταμό «Νέμεο» ο οποίος 
σήμερα είναι ο γνωστός μας «Ζα-
πάντης» η «Κουτσομαδιώτης» ο 
οποίος αρχίζει από την Νεμέα, 
περνάει από το Βραχάτι και κα-
ταλήγει στο Σαμούτανι. Η πεδιά-
δα των Αγίων Θεοδώρων ανήκε 
στην Κορινθία και ονομαζόταν 
Κρομμυώνας. Εκεί κατά την αρ-
χαιότητα περιφερόταν μία τερά-
στια γουρούνα η Φαιά κάνοντας 
μεγάλες ζημιές αλλά τελικώς την 
σκότωσε ο Θησέας. Μετά πέρασε 
στα Ίσθμια η βόρεια πλαγιά των 
οποίων (όπως περνάει η σιδη-
ροδρομική γραμμή) ονομαζόταν 
Σχοινούντας. Στα Ίσθμια είδε το 
ιερό του Ποσειδώνα το οποίο 
έφερε στο φως το 1952 η αρχαι-
ολογική σκαπάνη και η περιοχή 
σήμερα έχει πάρει το όνομα του 
και ονομάζεται Ποσειδωνία. Στην 
είσοδο του ισθμού στην Ποσει-
δωνία σώζεται σήμερα ένα μικρό 

τμήμα της Δίολκου. Είναι ένας 
αρκετά πλατύς τοίχος πάνω στον 
οποίο τραβούσαν τα πλοία ώστε 
να περάσουν από τον Κορινθια-
κό στον Σαρωνικό. Ο πρώτος ο 
οποίος αποπειράθηκε να σκάψει 
τον Ισθμό ήταν ο Ρωμαίος αυ-
τοκράτορας Νέρωνας το 67 μ.χ. 
αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε 
λόγω ανυπέρβλητων δυσκολι-
ών. Στην Ποσειδωνία υπάρχει 
σήμερα ένα μικρό όρυγμα από 
την απόπειρα του Νέρωνα. Μετά 
τα Ίσθμια πέρασε στο λιμάνι των 
Κεγχρεών το οποίο ήταν το επί-
νειο της Κορίνθου στον Σαρω-
νικό. Απέναντι από τις Κεγχρεές 
ήταν το «Λουτρό της Ελένης» και 
από πέτρα πήγαζε άφθονο αλμυ-
ρό χλιαρό νερό. Η περιοχή διατη-
ρεί και σήμερα το όνομα Λουτρά 
της ωραίας Ελένης. 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Εν συνεχεία προχώρησε προς 
την Κόρινθο από την πύλη του 
Κράνειου άλσους η οποία ήταν η 
ανατολική της πύλη. Κοντά στην 
πύλη ήταν ενταφιασμένος ο κυ-
νικός φιλόσοφος Διογένης καθώς 
και ο τάφος της Λαίδας. 
Μας είναι γνωστά τα ερωτικά κα-
τορθώματα της Λαίδας ώστε και 
σήμερα οι Κορίνθιοι να αποκα-
λούνται σκωπτικά από τους Πε-
λοποννήσιους «Λαίδες».
Η καταγωγή της όμως δεν ήταν 
από την Κόρινθο αλλά από την 
Σικελία απ’ όπου την έφεραν 
αιχμάλωτη οι Αθηναίοι κατά τον 
Πελοποννησιακό πόλεμο και την 
ξαμόλησαν στην Κόρινθο προς 
ανωτάτου επιπέδου πολύτρο-
πους έρωτες. Μια φορά θέλησε 
να κάνει πλάκα και στον Διογένη. 
Τον κάλεσε λοιπόν το βράδυ στο 
δωμάτιό της αλλά πριν τον ενα-
γκαλισμό έσβησε το λυχνάρι και 
μέσα στο σκοτάδι έφυγε η ίδια 
και έβαλε αντικαταστάτρια την 
δούλα της. Όταν τελείωσαν τις 
περιπτύξεις μπήκε μέσα η κυ-
ρία Λαίδα και άναψε τον λύχνο 
λέγοντας οτι ερωτική παρτενέρ 
δεν ήταν η ίδια αλλά η δούλα της. 
Και τότε ο Διογένης έδωσε την 
γνωστή και πραγματιστική μέχρι 
σήμερα απάντηση. «Του λύχνου 
σβησθέντος πάσα γυνή ομοία 
εστί».
Είπαμε στην αρχή ότι η Κόρινθος 

ήταν ονομαστή για την χλιδή και 
τον έρωτα. Εδώ ονομάσθηκαν 
ιερόδουλες οι εταίρες. Δηλαδή 
στο ιερό της Αφροδίτης αφιε-
ρώνονταν νέες ωραίες κοπέλες 
ως δούλες του ιερού δηλαδή 
ιερόδουλες οι οποίες υπηρετού-
σαν τον ναό της Θεάς του έρωτα 
ποικιλοτρόπως ....Να σκεφθείς 
σε τι σημείο είχε φτάσει η αλλαγή 
παρτενέρ και το όργιο ώστε όταν 
ένας πιτσιρικάς πετούσε πέτρες 
ο Διογένης του είπε «Παιδί μου 
μην πετάς πέτρες διότι μπορεί να 
χτυπήσεις τον πατέρα σου». 
Η πρώτη ονομασία της Κορίνθου 
ήταν «Εφύρα» και σημαίνει την 
έφορο γη. Σε κατοπινά χρόνια πήρε 
το όνομα του Κορίνθου ο οποίος 
ελέγετο οτι ήταν γιός του Δία.
Δεν χρειάζεται να γίνουν περι-
γραφές για τα διάφορα μνημεία 
της Κορίνθου διότι λίγο ως πολύ 
είναι γνωστά. Πρέπει όμως να 
αναφερθεί ο υπέροχος ναός του 
θεού του Ήλιου Απόλλωνα ο 
οποίος δέσποζε της πόλεως με 
μερικές κολώνες να στέκονται 
σήμερα όρθιες. Όλος ο ναός και 
οι κολώνες ήταν πασπαλισμένες 
με χρυσόσκονη και όταν αντανα-
κλούσαν πάνω του οι ακτίνες του 
Ηλίου φαινόταν να πυρπολείται.
Η Κόρινθος ήταν λοιπόν η πόλης 
του ζωοδότη θεού του φωτός 
Απόλλωνα. 
Άλλα αξιομνημόνευτα μνημεία 
ήταν και είναι η Πειρήνη κρήνη 
καθώς και η κρήνη της Γλαύ-
κης. Η κρήνη πήρε το όνομα της 
Γλαύκης κόρης του βασιλέα της 
Κορίνθου Κρέοντα γιατί σε αυτήν 
ρίχτηκε πιστεύοντας οτι τα νερά 
της θα την θεράπευαν από τα 
δηλητήρια της Μήδειας ερωτικής 
αντίζηλου για τον Ιάσονα. 
Μήδεια. Μία φοβερή γυναίκα 
μητροκτόνος, μάγισσα, δολο-
πλόκος. Αναφέροντας σήμερα το 
όνομα Μήδεια εννοούμε μία τρο-
μερή εγκληματική γυναίκα την 
οποία συνάντησε ο Ιάσονας στην 

Κολχίδα. Ήταν σύζυγος του βασι-
λέα και μόλις είδε τον Ιάσονα τον 
ηράσθη και τον ήθελε σφόδρα. 
Όταν έφυγε από εκεί τον ακολού-
θησε μαζί με τον μικρό υιό της. 
Τότε ο βασιλέας πήρε ένα πλοίο 
για να τους πιάσει. Μόλις όμως 
είδε η Μήδεια ότι τους έφτανε 
σκότωσε το παιδί της το έκο-
ψε κομμάτια και τα έριχνε στην 
θάλασσα οπότε ο άμοιρος βασι-
λιάς σταμάτησε την καταδίωξη. 
Μήπως όμως σταμάτησε εκεί το 
κακό. Μετά λίγα χρόνια από την 
επιστροφή τους στην Ελλάδα 
ο Ιάσονας με την Μήδεια και τα 
δύο νεαρά τέκνα τους πήγε στην 
Κόρινθο.
Εκεί όμως ηράσθη σφόδρα τον 
ομορφονιό η Γλαύκη και ήθελε 
να τον παντρευτεί. Τότε Η Μήδεια 
έγινε έξαλλη στέλνοντας στην 
Γλαύκη μαγικό νυφικό πέπλο που 
μόλις τον φόρεσε κυκλώθηκε 
από φλόγες και έπεσε στην κρή-
νη για να σωθεί όπου ξεψύχησε. 
Το ποιο τρομερό όμως ήταν ότι οι 
Κορίνθιοι για να την εκδικηθούν 
σκότωσαν τα δύο της μικρά παι-
διά τον Μέρμερο και τον Φέρη. 
Οι τάφοι των παιδιών της Μήδει-
ας υπάρχουν σήμερα δίπλα στο 
πάρκιν του αρχαιολογικού χώ-
ρου. Είναι δύο μεγάλες γούβες 
και υπάρχουν σχετικές πινακίδες.
Η Κόρινθος όμως είχε και αρκετές 
άλλες κρήνες και το νερό ερχόταν 
από μία καταβόθρα που λεγόταν 
Στύμφαλος και βρισκόταν στον 
πυθμένα της λίμνης Στυμφαλίας. 
Μήπως και σήμερα δεν υδροδο-
τείται η πόλης από την Στυμφα-
λία. 
Μία ωραία περιγραφή της αρχαί-
ας Κορίνθου δίδεται στο βιβλίο 
του Γεωργίου Τιγκαράκη «περί-
πατοι στην αρχαία Κόρινθο».
Πρέπει όμως να πούμε και δυο 

λόγια για τις δολοπλοκίες των 
Κορινθίων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τρομερός 
πελοποννησιακός πόλεμος έγι-
νε μεταξύ της Σπάρτης και της 
Αθήνας και υπήρξε ο βασικός πα-
ράγοντας της παρακμής της Την 
φωτιά όμως την πυροδότησαν 
οι Κορίνθιοι αλλά τράβηξαν την 
ουρά τους βάζοντας τους άλλους 
να σκοτωθούν. 
Τα ίδια πήγαν να κάνουν και με 
τους Ρωμαίους βάζοντας την Αχα-
ϊκή συμπολιτεία να τους αντιστα-
θεί το 146 π.χ. Όμως ο Ρωμαίος 
στρατηγός Μόμμιος κατάλαβε την 
δολοπλοκία και εκθεμελίωσε την 
πόλη τους δε κατοίκους της τους 
εξόρυξε και έφερε άλλους. Σάμα-
τι όμως και οι καινούργιοι τα ίδια 
δεν έκαναν και συνεχίζουν να κά-
νουν μέχρι σήμερα. 
Δεν θα σταθούμε περισσότερο 
στην αρχαία Κόρινθο αλλά θα συ-
νεχίσουμε τον περίπατό μας σε 
άλλα ενδιαφέροντα μονοπάτια.
 Επόμενη επίσκεψις θα γίνει στο 
Λέχαιο το οποίο ήταν το επίνειο 
λιμάνι της Κορίνθου στον Κοριν-
θιακό κόλπο. Το όνομά του το 
πήρε από τον Λέχη που θεωρείτο 
παιδί του Ποσειδώνα και της Πει-
ρήνης, κόρης του Αχελώου. Από 
το κέντρο της Κορίνθου ξεκινού-
σε μία πλατειά οδός λιθόστρωτη 
η οποία έφτανε στο λιμάνι. Σήμε-
ρα υπάρχει η αρχή της στον αρ-
χαιολογικό χώρο. Σώζεται επίσης 
το αρχαίο λιμάνι το οποίο βρίσκε-
ται πίσω από έναν αμμόλοφο. Το 
Λιμάνι του Λεχαίου και των Κεγ-
χρεών ήταν οι σπουδαιότεροι 
παράγοντες της συσσωρεύσεως 
του πλούτου της Κορίνθου. Και 
σήμερα ακόμη οι πόλεις με με-
γάλα Λιμάνια είναι πλουσιότερες 
από τις ηπειρωτικές.
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ΜΠΑΜΙΑ (ιβίσκος ο εδώδιμος), 
ΜΠΑΜΠΑΣ (πατέρας), 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ(ο πολύ γέρος), 
ΜΠΑΞΕΣ (περιβόλι-κήπος), 
ΜΠΑΡΟΥΤΙ (πυρίτιδα), 
ΜΠΑΤΖΑΚΙ (κνήμη-σκέλη), 
ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ (σύγαμπρος-συννυφάδα),
ΜΠΑΤΙΡΙΣΑ(πτωχεύω-χρεοκοπώ), 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ (αρωματικό άρτυμα), 
ΜΠΕΚΡΗΣ (μέθυσος), 
ΜΠΕΛΑΣ(ενόχληση), 
ΠΟΥΣΤΗΣ-ΜΠΙΝΕΣ (κίναιδος-ασελγής), 
ΜΠΟΓΙΑ (βαφή-χρώμα), 
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ (ελαιοχρωματιστής) 
ΜΠΟΙ (ανάστημα-ύψος), 
ΜΠΟΛΙΚΟΣ (άφθονος), 
ΜΠΟΣΤΑΝΙ (λαχανόκηπος), 
ΜΠΟΣΙΚΟΣ (χαλαρός), 
ΜΠΟΥΖΙ (πάγος-ψύχρα), 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ (στίφος-άτακτο πλήθος), 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ (καλοθρεμμένος-
παχουλός), 
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ (κουτός-ανόητος), 
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ (φυλακή), 
ΜΠΟΥΡΙ (καπνοσωλήνας),
ΜΠΟΡΑ (καταιγίδα) 
ΜΠΟΥΤΙ (μηρός), 
ΜΠΟΥΧΤΙΣΜΑ (κορεσμός), 
ΝΑΖΙ (κάμωμα-φιλαρέσκεια), 
ΝΤΑΜΑΡΙ (φλέβα-λατομείο), 
ΝΤΑΜΠΛΑΣ (αποπληξία), 
ΝΤΑΝΤΑ (παραμάνα-τροφός), 
ΝΤΑΡΑΒΕΡΙ (συναλλαγή-αγοραπωλησία), 
ΝΤΕΛΑΛΗΣ (διαλαλητής), 
ΝΤΕΛΗΣ (παράφρονας), 
ΝΤΙΒΑΝΙ (κρεβάτι), 
ΝΤΟΥΒΑΡΙ (τοίχος), 
ΝΤΟΥΜΑΝΙ (καταχνιά-καπνός), 
ΝΤΟΥΝΙΑΣ (κόσμος-ανθρωπότητα), 
ΠΑΖΑΡΙ (αγορά-διαπραγμάτευση), 
ΠΑΝΤΖΑΡΙ (κοκκινογούλι-τεύτλο), 
ΠΑΤΖΟΥΡΙ (παραθυρόφυλλο), 
ΠΑΠΟΥΤΣΙ (υπόδημα), 
ΠΕΡΒΑΖΙ (πλαίσιο θυρών), 
ΠΙΛΑΦΙ (ρύζι),
ΡΑΧΑΤΙ (ησυχία)
ΣΑΚΑΤΗΣ (ανάπηρος), 
ΣΑΜΑΤΑΣ (θόρυβος), 
ΣΕΝΤΟΥΚΙ (κιβώτιο), 
ΣΕΡΤΙΚΟ (τσουχτερό, βαρύ), 
ΣΙΝΑΦΙ (συντεχνία, κοινωνική τάξη),
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ(πίδακας), 
ΣΙΡΟΠΙ (πυκνόρρευστο διάλυμα ζάχαρης), 
ΣΑΙΝΙ (ευφυής), 
ΡΟΥΣΦΕΤΙ (χαριστική εξυπηρέτηση), 
ΣΟΒΑΣ (ασβεστοκονίαμα), 
ΣΟΙ (καταγωγή-γένος), 
ΣΟΚΑΚΙ (δρόμος), 
ΣΟΜΠΑ (θερμάστρα), 
ΣΟΥΛΟΥΠΙ (μορφή-σχήμα), 
ΤΑΜΠΛΑΣ (αποπληξία-συγκοπή), 
ΤΑΠΙ (χωρίς χρήματα), 

ΤΑΡΑΜΑΣ (αυγοτάραχο), 
ΤΑΣΑΚΙ (σταχτοδοχείο), 
ΤΑΧΙΝΙ (αλεσμένο σουσάμι), 
ΤΑΨΙ (μαγειρικό σκεύος), 
ΤΕΚΕΣ (καταγώγιο), 
TΕΜΠΕΛΗΣ (οκνηρός-ακαμάτης), 
ΤΕΡΤΙΠΙ (τέχνασμα-απάτη), 
ΤΕΦΑΡΙΚΙ (εκλεκτό-αριστούργημα), 
ΤΕΦΤΕΡΙ(κατάστιχο), 
ΤΖΑΜΙ (υαλοπίνακας-γυαλί), 
ΤΣΑΜΠΑ (δωρεάν), 
ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ (κακότροπος-δύστροπος), 
ΤΟΠΙ (σφαίρα), 
ΤΟΥΛΟΥΜΙ (ασκός), 
ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ (αντλία), 
ΤΟΥΜΠΕΚΙ (σιωπή), 
ΤΡΑΜΠΑ (ανταλλαγή), 
ΤΣΑΙΡΙ (λιβάδι-βοσκοτόπι), 
ΤΣΑΚΑΛΙ (θώς), 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ (γαλανομάτης), 
ΤΣΑΚΜΑΚΙ (αναπτήρας), 
ΤΣΑΝΤΑ (δερμάτινη θήκη), 
ΤΣΑΝΤΙΡΙ (σκηνή), 
ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ (ανοικοκύρευτος-άτσαλος), 
ΤΣΑΡΚΑ (επιδρομή-περιπλάνηση), 
ΤΣΑΝΤΙΖΩ (εξοργίζω-προσβάλω), 
ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ(κατεργάρης-πονηρός), 
ΤΣΙΓΚΕΛΙ(αρπάγη-σιδερένιο άγκιστρο), 
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ (φιλάργυρος), 
ΤΣΙΡΑΚΙ (ακόλουθος), 
ΤΣΙΣΑ(ούρα), 
ΤΣΙΦΤΗΣ (άψογος-ικανός), 
ΤΣΟΥΒΑΛΙ (σακί), 
ΤΣΟΥΛΟΥΦΙ (δέσμη μαλλιών),
ΤΖΟΓΛΑΝΙ (νέος)
ΤΣΟΠΑΝΗΣ (βοσκός) 
ΦΑΡΑΣΙ (φτυάρι-σκουπιδολόγος), 
ΦΑΡΣΙ (τέλεια-άπταιστα),
ΦΥΝΤΑΝΙ(φυτώριο), 
ΦΙΣΤΙΚΙ (πιστάκη), 
ΦΥΤΙΛΙ (θρυαλλίδα), 
ΦΟΥΚΑΡΑΣ (κακομοίρης-άθλιος), 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ (λεπτοκάρυο-λευτόκαρο), 
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ (ψωμί), 
XABOYZA(δεξαμενή νερού), 
ΧΑΖΙ (ευχαρίστηση), 
ΧΑΛΑΛΙΖΩ (συγχωρώ), 
ΧΑΛΙ (άθλιο), 
ΧΑΛΙ (τάπητας), 
ΧΑΛΚΑΣ (κρίκος), 
ΧΑΜΑΛΗΣ(αχθοφόρος), 
ΧΑΝΙ (πανδοχείο),
ΧΑΠΙ(καταπότι), 
ΧΑΡΑΜΙ (άδικα), 
ΧΑΡΜΑΝΗΣ (χασισοπότης), 
ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ (μικρό χρηματικό ποσό),
ΧΑΒΑΣ (μουσικός σκοπός) 
ΧΑΦΙΕΣ(καταδότης), 
ΧΟΥΖΟΥΡΕΜΑ (ανάπαυση), 
ΧΟΥΙ (ιδιοτροπία), 
ΧΟΥΝΕΡΙ (πάθημα-εξαπάτηση).

Πηγη: Internet Μάκης

Kι όμως,
μιλάμε και Τούρκικα...
Καθημερινά χρησιμοποιούμε ένα σωρό λέξεις οι οποίες είναι Τουρκικές και 
όμως δεν γνωρίζουμε την προέλευση τους και την αντίστοιχη ελληνική έννοια. 
Εδώ θα σας δώσω μερικές από αυτές για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ.

ΜΕΡΟΣ Β΄

10 νέα ιάπλαση

Ρώτησε ο Δαρείος, ο βα-
σιλιάς της Περσίας, όταν 
βρισκόταν στη μεγάλη αί-

θουσα του θρόνου τους τρεις σω-
ματοφύλακές του.

Ήθελε να μάθει τι θεωρεί ο 
καθένας τους ως το πιο ισχυρό 
πράγμα στον κόσμο.

Μιλάει ο πρώτος σωματοφύλα-
κας: «Υπερισχύει ο οίνος». Το πιο 
δυνατό είναι το κρασί. Κοιτάξτε τι 
κάνει: πλανά τη διάνοια και μετα-
στρέφει την διάθεση. Βάζει τους 
ανθρώπους να σκοτώνουν με τον 
ευκολότερο τρόπο. Κι όταν συνέλ-
θουν από την επίδραση του οινο-
πνεύματος δεν θυμούνται καν τι 
έκαναν. Πώς λοιπόν να μη παρα-
δεχτούμε ότι το πιο ισχυρό πράγ-
μα στον κόσμο είναι το κρασί; 

Εγώ νομίζω, λέει ο δεύτερος, ότι 
το πιο δυνατό που υπάρχει στον 
κόσμο είναι ο βασιλιάς. Ποιος 
μπορεί ν αντισταθεί στις διαταγές 
του; Αυτός εκδίδει τους νόμους. 
Αυτός ρυθμίζει τα ζητήματα του 
πολέμου, το θέμα της ζωής ή του 
θανάτου των υπηκόων του. Οι 
πάντες πειθαρχούν στις διαταγές 
του. Δεν υπάρχει λοιπόν, αμφιβο-
λία ότι «υπερισχύει ο βασιλιάς».

Θα έλεγα, λέει ο τρίτος σωμα-
τοφύλακας, ότι η δύναμη του 
βασιλιά και η ισχύς του κρασιού 
είναι μικρότερες από τη δύνα-
μη των γυναικών. Οι γυναίκες 
γέννησαν τον βασιλιά και γενι-
κώς διαθέτουν πολλή δύναμη. 
Πάντως όμως συνεχίζει, η ισχύς 
τους είναι ένα τίποτα μπροστά 
στην ισχύ ενός άλλου, που είναι 
χίλιες φορές πιο δυνατό και με 
το οποίο δεν μπορεί να γίνει κα-
μία σύγκριση. Ποιο είναι αυτό; Η 
αλήθεια. «Μεγάλη η αλήθεια και 
ισχυροτέρα παρά πάντα». Τα πά-
ντα παρέρχονται, πεθαίνουν. «Η 
δε αλήθεια μένει και ισχύει εις 
τον αιώνα». Δεν υπολογίζει σε 
πρόσωπα, δεν μεροληπτεί. Δική 
της είναι «η ισχύς και η βασιλεία 

και η εξουσία».
Ο τρίτος σωματοφύλακας τε-

λείωσε. Για μερικά δευτερόλεπτα 
στην μεγάλη αίθουσα των ανακτό-
ρων απλώνεται σιγή. Και ύστερα, 
ξαφνικά, από τα στήθη όλων των 
παρόντων αναπηδά η ίδια φωνή, 
η ίδια διαπίστωση: «μεγάλη η 
αλήθεια και υπερισχύει».

Θα μπορούσες να πεις και συ 
το ίδιο; Αισθάνεσαι ότι η αλήθεια 
είναι ισχυροτέρα, ή μήπως μέσα 
σου κυριαρχεί η αντίληψη ότι 
σήμερα το ψέμα είναι πιο δυνα-
τό, ότι στις μέρες μας η αλήθεια 
είναι αδύνατη, ότι πιθανόν άλλα 
πράγματα, το χρήμα, η ψευτιά, η 
κοσμική επιρροή έχουν περισ-
σότερη ισχύ και πέραση από την 
αλήθεια;

Μην αφήσεις την αμφιβολία να 
σε δηλητηριάζει. Στην υπόθεση 
που σε απασχολεί και σε πιέζει 
η αλήθεια θα νικήσει τελικά. Ας 
χρησιμοποιήσει το ψέμα τα σκο-
τεινά μέσα που θέλει. Ας πλέξει 
το δίχτυ των δολοπλοκιών του. 
Μπορεί προς στιγμή να φανεί ότι 
η υπόθεσή σου χάθηκε, παρά το 
δίκαιό σου. Μην απογοητευτείς. 
Η αλήθεια μερικές φορές δεν βιά-
ζεται. Έρχεται με βήμα σταθερό 
και ήσυχο. Είναι βέβαιο ότι όταν 
προβάλει στο προσκήνιο, όλες οι 
άλλες «δυνάμεις» θα υποκλιθούν 
μπροστά της. Το ψέμα θα καταθέ-
σει νικημένο τα όπλα.

Συνήθως ρωτάμε: Έχει σήμερα 
δύναμη η αλήθεια; Το πρόβλημα 
δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα εί-
ναι: Σε ποια σχέση βρισκόμαστε 
με την αλήθεια. Είμαστε μαζί της; 
Πιστεύουμε σ αυτήν; Αν ναι, τότε 
έχουμε στα χέρια μας το πιο ισχυ-
ρό πράγμα του κόσμου. Αν όχι, 
τότε να ξέρουμε ότι πατάμε σε ένα 
έδαφος που είναι εξαιρετικά επι-
κίνδυνο και από στιγμή σε στιγμή 
κινδυνεύουμε να δεχθούμε από 
την αλήθεια ένα ισχυρό ράπισμα 
που θα μας ξετινάξει.

Κική

τι ειναι το ισχυροτερο 
απ’ ολα…;;;;;;;;;
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Γεια σας,
Είμαι η Σούζαν Σουζούκι και μιλώ αντιπροσω-

πεύοντας την ΑΚΟ την Περιβαλλοντική Οργάνω-
ση Παιδιών. 

Είμαστε μια ομάδα δωδεκάχρονων και δεκατρι-
άχρονων που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά. 
Μαζέψαμε μόνοι μας τα λεφτά για να έρθουμε ως 
εδώ, διανύοντας μια απόσταση 5 χιλιάδων μιλίων, 
για να πούμε σε σας τους ενήλικες ότι πρέπει να 
αλλάξετε τον τρόπο που ενεργείτε. Δεν ανεβαίνω 
σε τούτο τον άμβωνα έχοντας κρυμμένα σχέδια, 
αλλά μάχομαι για το μέλλον μου. Το να χάσεις το 
μέλλον σου δεν είναι σαν να χάνεις τις εκλογές 
ή κάποιες βαθμίδες στο χρηματιστήριο. Μιλώ για 
τις γενεές που θα ‘ρθουν. Μιλώ για τα παιδιά που 
πεινούν στο κόσμο που κλαίνε μα κανείς δεν τα 
ακούει. Μιλώ για τα αμέτρητα ζώα που αφανίζο-
νται σε όλο τον πλανήτη, γιατί δεν έχουν που να 
καταφύγουν. Τώρα φοβάμαι να βγω στον ήλιο εξ 
αιτίας της τρύπας του όζοντος. Φοβάμαι να ανα-
πνεύσω τον αέρα, γιατί δεν γνωρίζω τα χημικά 
που περιέχει. Συνήθιζα να πηγαίνω για ψάρεμα 
με τον πατέρα μου στο Βανκούβερ όπου μένω, 
μέχρι που, πριν λίγα χρόνια, βρήκαμε ένα ψάρι 
γεμάτο καρκίνους. Και τώρα ακούμε για ζώα και 
φυτά που αφανίζονται, καθημερινά, για πάντα. 
Στη ζωή μου ονειρεύτηκα να δω μεγάλα κοπάδια 
άγριων ζώων, ζούγκλες και τροπικά δάση, γεμά-
τα πουλιά και πεταλούδες. Τώρα αναρωτιέμαι: θα 
υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο για να δουν τα παιδιά 
μου; Εσείς χρειάστηκε να ανησυχήσετε γι αυτά τα 
πράγματα όταν βρισκόσασταν στην ηλικία μου; 

Όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς εμπρός στα μάτια 
μας, κι ωστόσο ενεργούμε σαν  να έχουν διαθέ-
σιμο απέραντο χρόνο και κάθε εναλλακτική λύση. 
Είμαι μονάχα ένα παιδί και δεν διαθέτω εναλλα-
κτικές λύσεις. Ωστόσο, θέλω να συνειδητοποιήσε-
τε ότι ούτε εσείς τις διαθέτετε. Δεν ξέρετε πώς να 
επιδιορθώσετε την τρύπα του όζοντος, δεν ξέρετε 
πώς να ξαναφέρετε σολομούς σε νερά νεκρά, δεν 
ξέρετε πώς να επαναφέρετε κόσμο ζωτικά είδη 
εκλείψαντα. Ούτε ξέρετε πώς να ξαναφυτρώσει 
το δάσος εκεί που τώρα υπάρχει έρημος. Αν δεν 
ξέρετε πώς να τα επιδιορθώσετε παρακαλώ μην 
τα χαλάτε. Εδώ μπορεί να είστε απεσταλμένοι των 
κυβερνήσεων σας, επιχειρηματίες, οργανωτές, δη-
μοσιογράφοι ή πολιτικοί. Αλλά είναι αλήθεια πως 
οι μητέρες και πατέρες σας, οι αδερφοί σας και 
οι αδερφές σας, οι θείες και οι θείοι σας και όλοι 
εσείς είστε κάποιου παιδιά. Είμαι μονάχα παιδί, κι 
ωστόσο ξέρω πως είμαστε όλοι μέλη μιας οικογέ-
νειας, μιας οικογένειας με 5 δισεκατομύρια μέλη, 
στην πραγματικότητα με τριάντα εκατομμύρια 
είδη ως μέλη και τα σύνορα και οι κυβερνήσεις 
ποτέ δεν θα το αλλάξουν αυτό. Είμαι μονάχα ένα 
παιδί, κι ωστόσο ξέρω πως πλέουμε όλοι στο ίδιο 
καράβι και θα έπρεπε να ενεργήσουμε ως ένας 
ενιαίος κόσμος, συγκεντρωμένος σε ένα σκοπό. 
Ο θυμός μου δεν με τυφλώνει ούτε με εμποδίζει 
ο φόβος να πω στον κόσμο πως αισθάνομαι. Στη 
χώρα μου δημιουργούμε τόσα απορίμματα, αγο-
ράζουμε και πετάμε, αγοράζουμε και πετάμε… Κι 
ωστόσο οι βόρειες χώρες δεν θα μοιραστούν τί-
ποτα με τις φτωχιές. Αν κι έχουμε περισσότερα 

από αρκετά, φοβόμαστε να μοι-
ραστούμε, φοβόμαστε να χαλα-
ρώσουμε την προσκόλλησή μας 
στον πλούτο μας. Στον Καναδά 
ζούμε μια προνομιούχα ζωή, 
με πληθώρα τροφών, νερού 
και καταλυμάτων. Έχουμε ρο-
λόγια, ποδήλατα, υπολογιστές  
και τηλεοράσεις. Θα μπορούσα 
να απαριθμώ το τι έχουμε για 
μέρες. Πριν ένα διήμερο, εδώ 
στην Βραζιλία σοκαριστήκαμε 

όταν συναναστραφήκαμε για λίγο με μερικά παι-
διά που ζούσαν στο δρόμο. Ένα από αυτά μας είπε 
το ακόλουθο: «Μακάρι να ήμουν πλούσιος. Θα 
έδινα σε όλα τα παιδιά του δρόμου φαγητό, ρού-
χα, φάρμακα, κατάλυμα και στοργή». Αν ένα παιδί 
που ζει στους δρόμους που δεν έχει τίποτα, θέ-
λει να μοιραστεί, γιατί είμαστε εμείς, που έχουμε 
τα πάντα, τόσο πλεονέκτες; Δεν μπορώ να βγάλω 
από το μυαλό μου τη διαπίστωση ότι αυτά είναι 
παιδιά της ηλικίας μου, ότι το που γεννιόμαστε 
κάνει τέτοια διαφορά, ότι θα μπορούσα να είμαι 
εγώ ένα απ τα παιδιά που ζει στις τενεκεδουπό-
λεις του Ρίο. Θα μπορούσα να είμαι ένα παιδί που 
λιμοκτονεί στη Σομαλία, ένα θύμα πολέμου στη 
Μέση Ανατολή, ένα ζητιανάκι της Ινδίας. Είμαι 
μονάχα ένα παιδί και ωστόσο ξέρω πως  αν όλα 
τα χρήματα που ξοδέυονται στον πόλεμο, ξοδεύ-
ονταν στην εύρεση περιβαλλοντολογικών λύσεων, 
στον τερματισμό της ένδειας και στη δημιουργία 
πραγματικών ειρηνευτικών συμφωνιών, τι όμορ-
φος που θα ήταν το ο Κόσμος μας! Στο σχολείο, 
ακόμα και στο νηπιαγωγείο, μας διδάσκετε πώς 
να συμπεριφερόμαστε στη ζωή. Μας διδάσκετε 
να μην μαλώνουμε, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, 
να σεβόμαστε τους άλλους, να καθαρίζουμε ότι 
έχουμε λερώσει, να μην πονάμε άλλα πλάσματα, 
να μοιραζόμαστε, να μην είμαστε πλεονέκτες. Τότε 
γιατί πάτε και κάνετε αυτά που μας λέτε να μην 
κάνουμε; Μην ξεχνάτε γιατί παίρνετε μέρος σε αυ-
τές τις διασκέψεις, για ποιον το κάνετε. Είμαστε τα 
δικά σας παιδιά. Εσείς αποφασίζετε σε τι κόσμο 
θα μεγαλώσουμε. Θα έπρεπε οι γονείς να είναι σε 
θέση να παρηγορήσουν τα παιδιά τους λέγοντας: 
«Όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. 
Και κάνουμε ότι μπορούμε». Αλλά δεν νομίζω ότι  
μπορείτε να μας το πείτε πια αυτό. Βρισκόμαστε 
καν στη λίστα των προτεραιοτήτων σας; Ο πατέ-
ρας μου πάντα λέει: «Είσαι ότι κάνεις. Όχι ότι λες» 
! Λοιπόν αυτά που κάνετε με κάνουν να κλαίω τη 
νύχτα. Δεν σταματάτε να ισχυρίζεστε ότι μας αγα-
πάτε, αλλά θα σας θέσω μια πρόκληση:

ΤΑΙΡΙΑΖΕΤΕ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑ.
Ευχαριστώ

Μαρία Ανδρικοπούλου

Ένα οικολογικό μήνυμα από ένα παιδί



12 νέα ιάπλαση

Εδώ κάτι μαγειρεύουν

ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Υλικά:
Φλούδες από 5 μεγάλα πορτοκάλια
3 φλυτζάνια τσαγιού ζάχαρη
½ φλυτζάνι χυμό πορτοκάλι
1 κουταλιά της σούπας λικέρ πορτοκάλι ή 
κονιάκ
1 κουταλάκι του γλυκού λεμόνι
Κουβερτούρα ή ζάχαρη για επικάλυψη

Εκτέλεση:
Χαράζουμε τα πορτοκάλια στα 4 και παίρνουμε 

τις φλούδες. Τις βάζουμε σ ένα μπολ με νερό μ 
ένα βάρος από πάνω για να είναι βυθισμένες 
συνεχώς και τις αφήνουμε για 8 ώρες αλλάζο-
ντας το νερό 3-4 φορές.
Κόβουμε τις φλούδες κατά μήκος σε μπαστου-
νάκια και τα βυθίζουμε σε νερό που βράζει για 
3 λεπτά. Αμέσως τα κρυώνουμε κάτω από τη 
βρύση με τρεχούμενο νερό και τα αφήνουμε να 
στραγγίξουν καλά.
Βράζουμε τη ζάχαρη με τον χυμό πορτοκαλιού 
και το λικέρ σε παχύ σιρόπι. Προσθέτουμε τα 
μπαστουνάκια κι ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το 
λεμόνι και βράζουμε για 3-4 λεπτά.
Αφαιρούμε τα μπαστουνακια από το σιρόπι με 
τρυπητή κουτάλα και τα τοποθετούμε σε σου-
ρωτήρι να στεγνώσουν.
Τα βουτάμε ένα ένα με οδοντογλυφίδα σε λυ-
ωμένη κουβερτούρα και τέλος τα τοποθετούμε 
σε ένα δισκο όπου έχουμε απλώσει αλουμινό-
χαρτο.
Μπορούμε τα μπαστουνάκια να τα καλύψουμε 
με ζάχαρη αντί σοκολάτας.

Καλή επιτυχία,
Άννυ

Eδώ γελάνε...
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ΕΝΑΣ παππούς 90 χρονών πάει στο γιατρό για 
γενικό τσεκάπ.
- Πώς αισθάνεστε;
- Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα.
 Είμαι παντρεμένος με μια 25χρονη, με την 
οποία περνάω θαυμάσια, και μάλιστα είναι και 
έγκυος. Μου ετοιμάζει παιδί...
Ο γιατρός τον κοιτάει για λίγα δευτερόλεπτα 
σκεπτικός.
- Να σας πω μια ιστορία... Ήταν ένας φίλος μου 

κυνηγός, ο οποίος καθώς έφευγε αφηρημένος 
από το σπίτι του μια μέρα, αντί να πάρει το 
όπλο του, πήρε κατά λάθος την ομπρέλα του.
Αφού περπατούσε για κάμποση ώρα στο δά-
σος, είδε μπροστά του ξαφνικά μια άγρια αρ-
κούδα. Σηκώνει λοιπόν την ομπρέλα του και 
κάνει να πυροβολήσει,
και τσαφ, να σου η αρκούδα .... πέφτει κάτω 
νεκρή. Τέζα.
- Αποκλείεται, φωνάζει ο παππούς, κάποιος 
άλλος θα την πυροβόλησε.
- Α γειά σου !!! 

Μάκης

O EΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ / 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΑΔΟΥ
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ τιμή 17,00 € 
Στην Πάτρα του μεσοπολέμου, σε μια κοινω-
νία μικροαστική και περιχαρακωμένη στα μι-
κρά προβλήματά της, η απρόσμενη άφιξη ενός 
όμορφου ξένου ταράζει τη ζωή τριών γυναικών: 
μιας Πατρινής αρχόντισσας, μιας ευαίσθητης γυ-
ναίκας από την Τεργέστη και μιας πληθωρικής 
Σμυρνιάς. Και οι τρεις έχουν κάτι να κρύψουν. Ο 
ξένος ενεργεί ως καταλύτης στη ζωή τους. Καθε-
μιά τους βλέπει στο πρόσωπό του να ζωντανεύει 
ένα ξεχασμένο όνειρο. Η ζωή τους ποτέ πια δε 
θα είναι ίδια όπως ήταν πριν έρθει ο ξένος. 
Συναρπαστικός ο τρόπος που παρουσιάζεται η 
εποχή του μεσοπολέμου, καθώς και η πλοκή της 
ιστορίας. Μου άρεσε που ήταν γραμμένη στο 
πρώτο πρόσωπο και μου άρεσε ο τρόπος που 
μιλούσε η Μαρίτσα η Σμυρνιά. 
Το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί, έχει πολλά να δώ-
σει!!!

Joy Land
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ -CAFE

Παραλία 
Βραχατίου

Δημήτρης Δημάκης
τηλ. 6937-213309

Η σύγχρονη έννοια της βιας
«Βία είναι να ξυπνάς από το χάραμα, να δουλεύεις 10 με 12 ώρες για 700 ευρώ 
και να μην τολμάς να πεις κουβέντα γιατί ξέρεις ότι 100 βιογραφικά περιμέ-
νουν στο γραφείο του αφεντικού σου»
«Βία είναι να είσαι άνεργος, να ψάχνεις ένα χρόνο για δουλειά και να μην σε 
προσλαμβάνει κανείς γιατί είσαι πάνω από τα σαράντα»
«Βία είναι να λες στα παιδιά σου ότι δεν τα πας στην θάλασσα γιατί η βενζίνη 
άγγιξε το 1.75 και πρέπει να κάνεις περικοπές»
«Βία είναι κλείνεις ραντεβού στο ΙΚΑ για μετά από δύο μήνες και όταν πηγαί-
νεις ο γιατρός να είναι απών»
«Βία είναι να μην τολμάς να γυρίσεις μόνος στο σπίτι μετά τις 9»
«Βία είναι να είσαι 18 χρονών, να έχεις υποστεί του κόσμου τις μεταρρυθ-
μίσεις, να έχεις φτύσει αίμα για να μπεις σε μια σχολή και να βγαίνεις και 
άνεργος και αμόρφωτος»
«Βία είναι να παρακολουθείς τα σκάνδαλα να περνούν από μπροστά σου σαν 
παραμύθι, να κουκουλώνονται από όλους, να μην μπαίνει κανείς φυλακή και 
να τελειώνουν με ένα ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα»
«Βία είναι να πληρώνεις 1.40 ενώ περιμένεις μια ώρα ένα λεωφορείο που 
όταν φτάνει χωράς μόνο στα πόδια του οδηγού»
«Βία είναι να σε παίρνουν 20τηλέφωνα την μέρα από εισπρακτικές εταιρίες 
επειδή καθυστέρησες την δόση του στεγαστικού»
«Βία είναι να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο γιατί δεν φτάνουν τα λε-
φτά ενώ έχεις ήδη πληρώσει για δωρεάν παιδεία»
«Βία είναι να βλέπεις τους πολιτικούς σου να τσακώνονται με μόνο γνώμονα 
τα ποσοστά του κόμματος τους ενώ εσύ αγωνιάς για το μέλλον των παιδιών 
σου»
«Βία είναι ενώ σου ζητούν να πληρώσεις επίδομα αλληλεγγύης, να διαβάζεις 
ότι οι εφορίες έχουν να κάνουν ελέγχους και να εισπράξουν από το 1995»
«Βία είναι να είσαι 45 χρονών, να δουλεύεις και να πληρώνεις μια ζωή και να 
καταντήσεις να ζεις από την σύνταξη των γονιών»
«Βία είναι το παραμύθιασμα από τα μέσα ενημέρωσης που συγκαλύπτουν ή 
αποκαλύπτουν ανάλογα με τα deal που γίνονται κάτω από το τραπέζι και τις 
επιχορηγήσεις»
«Βία είναι να σε ληστεύουν για τρίτη φορά και το όργανο της τάξεως να σου 
λέει μην ελπίζετε πολλά, αφού δεν ήσασταν μέσα πάλι καλά να λέτε»
«Βία είναι να σου στερούν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, να τρως τόνους 
τα χημικά και να σε αναγκάζουν σε σιωπή παρακρατικοί, αντιεξουσιαστές, 
χρυσαυγίτες πληρωμένοι ή προστατευόμενοι από όπου και αν προέρχονται»
«Βία είναι να πληρώνεις 3 ευρώ διόδια για να διανύσεις μια απόσταση 100 χιλ 
και ταυτόχρονα να κάνεις τάμα στον Άγιο Χριστόφορο να φθάσεις ζωντανός»
«Βία είναι να βλέπεις όσους εμπλέκονται σε σκάνδαλα πάσης φύσεως να κυ-
κλοφορούν ελεύθεροι, να παρουσιάζονται στην δικαιοσύνη όποτε θέλουν και 
αν τελικά παραπεμφθούν να συνεχίζουν το έργο τους μέσα από την φυλακή»
«Βία είναι να ακούς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές να ανησυχούν για 
την βία μόνο όταν αγγίζει το δικό τους σπίτι και να ανακοινώνει επιτροπές 
στις οποίες ο κάθε βουλευτής θα πληρώνεται με 245 ευρώ για να παραβρεθεί 
στην συζήτηση»
«Βία είναι να ζεις την κάθε μέρα σαν τελευταία. Όχι για να την ζήσεις στο 
έπακρο αλλά επειδή απλά δεν ξέρεις τι θα υπάρχει αύριο και δεν έχεις λεφτά 
για μεθαύριο»

 …αγνώστου……

συγχαρητήρια
Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος τα παιδιά της Γ’ Λυκείου Βραχατίου έδωσαν 
Πανελλαδικές εξετάσεις, για να μπορέσουν να επιτύχουν και να μπούνε σε 
κάποια σχολή.
Για μένα αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί τα παιδιά αυτά, μικρά και αθώα 
τότε παιδάκια, τα είχα μαθητές μου στην Α΄ Δημοτικού την χρονιά 1999-
2000 και ακολούθως στη Β΄ Δημοτικού. Ήταν όλα τους καλά παιδιά, επιμελή 
και συνεργάσιμα. Τα θυμάμαι με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση. Όπου συνά-
ντησα τους γονείς τους φέτος, τους ρώτησα πως τα πήγαν στις εξετάσεις τους 
και με χαρά έμαθα ότι τα 12 παιδιά από τα 15 περίπου, πέρασαν σε ανώτερες 
ή ανώτατες σχολές.
Αναφέρω τα ονόματά τους:
Βασίλης Δελής, Ελένη Μεθενίτη, Παναγιώτης Μπαγκούτσας, Αθανα-
σία Μπαλτατζάνη, Φωτεινή Μπιτσάκου, Νικολέτα Πανάγου, Γιώργος 
Παπαδημητρίου, Άρης Ραψωματιώτης, Κωνσταντίνος Σιούτος, Βασι-
λική Τζελέπη (ανηψιά της Σοφίας Χασαπάκη), Βαγγέλης Τριανταφυλ-
λάκης, Βίκη Τριανταφυλλίδου
Ζητώ συγνώμη αν ξέχασα ν’ αναφέρω κάποια παιδιά κι αυτό γιατί δεν έχω 
βρει κάποιον δικό τους να τον ρωτήσω.
Μέσα απ’ την εφημερίδα του συλλόγου μας τους στέλνω τα θερμά συγχα-
ρητήριά μου, την αγάπη μου και τις ευχές μου για καλές σπουδές κι ένα 
επιτυχημένο μέλλον. Βέβαια το ίδιο θα χαρώ και τα για τα φετινά παιδιά που 
ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές τους εξετάσεις  και που κι αυτά ήταν μαθη-
τές μου στη Β’ Δημοτικού την χρονιά 2001-2002.

Η δασκάλα τους 
Καίτη Τιγκαράκη


