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ΝΕΡΟΟΟΟ...

Για να µη γυρίσουµε στην εποχή του νιπτήρα
Όταν ήμουν παιδί, γύρω στη δεκαετία του 50 - αρχές 60, το νερό
ήταν άφθονο στο χωριό μας. ΟΧΙ
όμως μέσα στα σπίτια. Όλα τα
σπίτια για τις βολές του νοικοκυριού είχαν το νιπτήρα (τετράγωνο δοχείο με βρυσούλα). Σε κάθε
αυλή υπήρχε ένα πηγάδι με καθαρό κρύο νεράκι.
Κατόπιν άνοιξαν τα τρυπάνια
στις αυλές στα κτήματα. Νερό
στην επιφάνεια της γης. Σε κάθε
τετράγωνο του χωριού και ένα
αρτεσιανό, από αυτό το νερό πίναμε, το βγάζαμε με τρόπες. Σιγά-σιγά έβγαλαν τις τρόμπες και
έβαλαν ηλεκτρικά μοτέρ, πρόοδος
βλέπετε.
Αρχές του ’60 άρχισε να μπαίνει
δίκτυο ύδρευσης στο χωριό και
ένα ένα τα σπίτια να το καλωσορίζουν. Το νερό ερχόταν από πηγή
που ήταν κοντά στους Δώδεκα
Αποστόλους. Νερό καθαρό πίναμε κιόλας.
Τα πηγάδια έγιναν βόθροι, τα
τρυπάνια γίνονταν όλο και πιο

πολλά. Αρχιτέκτονες των τρυπανιών ήταν ο μπάρμπα Χρήστος
ο Κουίνης και τα παιδιά του και
ο Γιωργούλης ο Κανελλόπουλος
(Μπουλουχουρτζής).
Με ένα στενόμακρο κουβά βγάζαμε το νερό, ποτίζαμε τα λουλούδια, καταβρέχαμε τις αυλές.
Αργότερα βάλαμε μοτέρ. Σε λίγα
χρόνια άρχισαν οι γεωτρήσεις, τα
νερά όλο και κατέβαιναν. Οι καλλιέργειες αυξάνονταν. Οι απαιτήσεις μέρα με τη μέρα μεγάλωναν.
Βροχές και χιόνια δεν έπεφταν
γιατί κάποιοι φρόντισαν να κά-

ψουν τα δάση. Τα αρτεσιανά στέρεψαν. Τα τρυπάνια από 5 μέτρα
πήγαν στα 10, 20, στα 40 και πάει
λέγοντας. Για να μη σας κουράζω
άλλο, φτάσαμε στο σημείο σήμερα
οι κερδοσκόποι να παίρνουν από
το χωριό μας το νερό και να το
πουλάνε αυτό το πολύτιμο δώρο
του Θεού. Να έχουν εξαντλήσει
τον υδροφόρο ορίζοντα. Να γίνονται κοτζαμπάσηδες και τσιφλικάδες του νερού.
Πριν λίγες μέρες λάβαμε στα σπίτια μας μια ανακοίνωση έντυπη
από το δήμο, που έγραφε: ΛΗΨΗ

ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, 8 απαγορευτικά με διάφορα πρόστιμα.
Πιστεύω πως όλοι το διαβάσατε
και ενημερωθήκατε. Αυτοί που
ζητούν από εμάς αυτό, οι ίδιοι
έβαλαν την υπογραφή τους. Τα
νερά του χωριού μας να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι και να τα
στέλνουν στα βουνά σε άλλους
δήμους. Ξεραίνουν τον κάμπο για
να ποτίζουν τα βουνά. Σε αυτούς
που έκαψαν τα δάση και είναι
υπεύθυνοι για την ανυδρία στον
τόπο μας. Εκμεταλλεύονται τον
πλούτο του χωριού μας, εξαντλώντας τον υδροφόρο ορίζοντα του
κάμπου. Γίνονται κοτζαμπάσηδες
και τσιφλικάδες του νερού. Πριν
είναι αργά, ας ενώσουμε όλοι τις
φωνές μας σε μια φωνή κι ας φωνάξουμε δυνατά:
ΝΑΙ στην οικονομία του νερού
ΟΧΙ στη σπατάλη
ΟΧΙ στους κοτζαμπάσηδες κερδοσκόπους
ΠαρασΚευή Φρυσίρα

ίερΟσ ναΟσ αγ. γεΩργίΟυ ΜΠΟΛαΤίΟυ

Το μυστικό…
είναι η αγάπη

Αγαπητοί συνδημότες
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπολατίου σας καλεί να συμμετάσχετε στη 2η Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνεται την 7η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00-7:00 μ.μ.
στο Εντευκτήριο του Ιερού Ναού του Αγ. Γεωργίου Μπολατίου, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Παρακαλούμε όλους, όσους
επιθυμούν να προσφέρουν Αίμα, να στηρίξουν έμπρακτα
την Τράπεζά μας. Σας περιμένουμε και σας προτρέπουμε:
-να νιώσετε τη χαρά της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο συνάνθρωπο -να δώσετε ΖΩΗ
σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη -να καλύψετε τις ανάγκες της οικογένειάς
σας σε αίμα , αν χρειαστεί, -να γίνετε ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ Όσοι δεν
μπορούν να προσφέρουν το Αίμα τους, μπορούν να βοηθήσουν, προσεγγίζοντας ΝΕΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ.
Ευχαριστούμε εσάς, τους Εθελοντές Αιμοδότες, τα πρώτα μέλη της Τράπεζας Αίματος Μπολατίου, γιατί με την προσφορά σας στηρίξατε έμπρακτα 10
συνανθρώπους μας, που χρειάστηκαν αίμα. Είμαστε βέβαιοι, ότι για άλλη μια
φορά θα είστε κοντά μας.
γΩγΩ αγγεΛαίνα

Θέλουμε να ενδιαφέρονται οι άλλοι για μας; Θέλουμε να μας αγαπάνε; Θέλουμε να μας υπολογίζουν; Θέλουμε να μας προσφέρουν; Θέλουμε
να έχουμε φίλους; Αν θέλεις οι άλλοι
να ενδιαφερθούν για σένα, ενδιαφέρσου πρώτα εσύ γι’ αυτούς. Άκουσε τα προβλήματά τους, χαμογέλασέ
τους, φέρσου ωραία, πρόσφερε χαρά,
αγάπησέ τους. Μη ζητάς να παίρνεις,
αλλά να δίνεις. Μην προσπερνάς αδιάφορος, στάσου λίγο, αφιέρωσε λίγο χρόνο ή λίγο κόπο. Δε σου ζητάει πολλά, ίσως μια
αγκαλιά, ίσως να τον ακούσεις και να μοιραστεί μαζί σου τα
προβλήματά του.
Σκύψε με στοργή και πρόσφερέ του λίγο χώρο στην καρδιά
σου. Δώσε ανακούφιση.
Κι όλα αυτά δεν κοστίζουν τίποτα, εκτός από μια ζεστή
αγκαλιά και μια αληθινή αγάπη.
ΚίΚή
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Καλό καλοκαίρι
Ὁ κόσμος λάμπει
σὰν ἕνα ἀστέρι,
βουνὰ καὶ κάμποι,
δένδρα, νερά,
γιορτάζουν πάλι,
καθὼς προβάλει
τὸ καλοκαίρι.
Θεοῦ χαρά!

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Ποιος από εσάς δεν έχει πει τέτοια
εποχή τους στίχους αυτούς στο
λυτρωτικό τέλος κάθε σχολικής
χρονιάς…έτσι φέτος ένιωσα την
ανάγκη να τους ξαναθυμηθώ καθώς
προβάλλει το πρώτο καλοκαίρι της
Νέας ∆ιάπλασης… το καλοκαίρι της
λειψυδρίας …
Και να λοιπόν που φτάνουμε στο 3ο και
καλοκαιρινό μας τεύχος...
Γυρίζοντας πίσω το βλέμμα στους εννέα
μήνες ζωής του συλλόγου μας…
βλέπουμε να έχουν γίνει τόσα πολλά … κι
ας είμαστε ακόμη στην αρχή…
ένα μωρό που καλά καλά δεν περπάτησε
ακόμα…
Από το προηγούμενο τεύχος άραγε τι να
μας χωρίζει;
Αρκετός δρόμος, κοινές προσπάθειες,
αγωνίες και εμπειρίες
απ΄αυτές που ομορφαίνουν τη ζωή…
Η εκδήλωση με τον κ. Τούτουζα και τους
καρδιολόγους στο Αλκυών,
η Αναβίωση του Εθίμου του Λάζαρου από
τα παιδιά της Νέας ∆ιάπλασης
Μια ακόμη θεατρική παράσταση στην
Αθήνα…
…Η Φούσκα της Λαμπρής από το Σωτήρη
και το Χαράλαμπο…
Η βράβευση του Π. Ανεστόπουλου…
Η τόσο όμορφη Πρωτομαγιά στους Αγίους
Αποστόλους…
Η Γενική Συνέλευση…και οι εκλογές…
Η παράσταση του Καραγκιόζη στην
πλατεία...
Ο Απογευματινός καφές στο Ναύπλιο..
Οι πρόβες της παιδικής μας χορωδίας…
Η παράσταση « Το θαλασσινό μεράκι»
στο ∆ημοτικό Σχολείο Βραχατίου…
με την οποία γιορτάσαμε το καλοκαιρινό
ηλιοστάσιο
και υποδεχθήκαμε τα ήσυχα βράδια του
καλοκαιριού …
με αγιόκλημα και γιασεμιά..
Καλό καλοκαίρι σε όλους με εκδρομές…
όμορφες βραδιές με σπίτια ανοικτά σαν τις
καρδιές μας!!!
ΜΠαΜΠήσ

ευΧαρίσΤα γεγΟνΟΤα
•

Γεννήθηκε στις 22-4-08 ο διάδοχος του
Άγγελου και της Άννας, 3,5 κιλά ζωηρός
και αεράτος ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ!!!

•

Γεννήθηκε η κόρη του Βασίλη και της
Αλεξίας Καλαντζή. Κύριε Πρόεδρε και κ.
Βαγγελίτσα να σας ζήσει η εγγόνα!!!

•

22-6-2008 Έγιναν οι γάμοι του Τάκη
Σταθακόπουλου και της Μάργκως στον
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο Μπολάτι. Οι ευχές
όλων μας για Βίον ανθόσπαρτον!

ιάπλαση

MΠΟΛΑΤΙ
ΤΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ;
Ενα από τα πολλα μυστηρια
του χωριου μας, είναι και η
ετυμολογια της λεξης Μπολατι.
Τι ακριβως σημαινει; Απο που
προερχεται, ποιες είναι οι ριζες
της;Η πρωτη γραπτη μαρτυρια
που εχουμε για το χωριο μας
φαινεται ότι είναι γυρω στα
1830. Τοτε ο γαλλος στρατηγος Μaison, κατά την εκστρατεια του στην Πελοποννασο
συγκροτησε μια επιστημονικη
επιτροπη, η οποια εκανε μια
απογραφη των οικισμων της
Κορινθιας. Ενδεικτικα παραθετουμε την πολύ αξιολογη
απογραφη. Πρεπει να τονισουμε ότι οι αριθμοι αφορουν τις
οικογενειες των αντιστοιχων
οικισμων.
Vrachati 28 Chair-Hassan
Aga 17 Kokoni 16 Trikala 420
Bolati 15 Trano-Zeugolatio 39
Sarandapichon 65 Goura 116
Khalki 4 Poulitsa 13 Velo 28
Nerandza 8
Perigiali 40 Hadji-Moustapha
18 Zacholi 357 Kiatou 15
Azizi 15 Ibrahim-Bey 27
Corinthe 154
Στην συνεχεια και με την
ιδρυση του εληνικου κρατους,
με το ΦΕΚ 80/28. 12. 1836, δημιουργειται ο Δημος Απιας. ο
οποιος περιλαμβανει Βραχατι,
Βραχατεικα, Ασσος, Μποσνα,
Αζιζι. Μπολατι, Βαρελα, Ροκονι, . Νεραντσια.
Με την βασιλικη αποφαση
7-11/9. 12. 1840 ο Δημος Απιας
ενσωματωνεται στον Δημο
Κορινθου που περλαμβανει
τα παρακατω χωρια και πολεις:Νεα Κορινθος, Αναπνοη,
Παλαια Κορινθος, Εξαμιλια,
Ξυλοκεριζα, Περιγιαλι, Αζιζι,
Ασσος, Ζευγολατιο, Χασαναγα, Βραχατι, Μπολατι, ΧατζιΜουσταφα, Πουλιτσα, Κοκκωνη, Ιβραημ-Μπεη, Βελλον.
Αργοτερα με το Β. Δ 13. 1.
1859(ΦΕΚ 5/13. 2. 1859) η εδρα
του Δημου Κορινθου μεταφερεται στην θεση Σχοινια, Νεα
Κορινθο, διοτι η παλαια πολη
καταστρφηκε από τους σεισμους. Το 1912 ο Δημος Κορινθου περιελαμβανε :Κορινθος,
Αζιζι, Ασσος, Βελλον, Βραχατι, Εξαμηλιαν, Ζευγολατιον,
ΙμπραιμΜπεη, Κεχριαις, Κοκκωνι,
Κολομποτσιον, Κυρας Βρυση,
Λευκα, Λιμοχωριον, Μπεκιανικα, Μπολατι, Νεραντζα, Νεοχωριον, Ξυλοκεριζα, Παλαια
Κορινθος, Περιγιαλι, Πουλιτσα, Σολωμος, Σουληναρι,
Ταρσενα, Χαλκι, Χασαναγα,
Χατζημουσταφα, Αγιος Γερασιμος, Μονη Αγιου Νικολαου,
Αναπνοη,
Ορμος Βραχατιου, Γκουριω-
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ΠερίΟΔίΚή εΚΔΟσή
ΤΟυ ΠΟΛίΤίσΤίΚΟυ
συΛΛΟγΟυ ΜΠΟΛαΤίΟυ

τικα, Ζαχουλιτικα, Καμπερεικα, Καλεντρι, , Λεχαιον, Πεντοσκουφη, Χαντουπη.
Με το ΒΔ/31. 8. 1912 δημιουργηθηκε η συσταση της Κοινοτητας Βραχατιου που περιλαμβανε Βραχατι, Μπολατι
και Χασαναγα. Τελος με το Δ.
26. 3. 1830/ΦΕΚ Α΄ 1930 εγινε η
συσταση της Κοινοτητας Μπολατιου. Ο πληθυσμος της κοινοτητας κατά τις απογραφες
ηταν ο εξης;
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1879 183 κατ.
1889 215 κατ.
1940 286 κατ.
1907 260 κατ.
1928 367 κατ.
1940 448 κατ.
1951 482 κατ.
1961 513 κατ.
1971 513 καt.
1991 608 κατ.
2001 667 κατ.
H ετυμολογια της ονομασιας Μπολατι είναι παρα πολύ
δυσκολη και παρ΄ολες τις προσπαθειες που εχουν γινει δεν
εχουμε κατορθωσει να εξακριβωσουμε την προελευση της.
Ο Γ. Τιγκαρακης στο βιβλιο
του, υποστηριζει ότι η ονομασια Μπολατι μαλλον δεν είναι
τουρκικη και ότι σε καποιο
ταξιδι του στην Ιταλια και συγκεκριμενα στην Pescara, ειχε
δει καποια επιγραφη σε καταστημα με το ονομα CIRILLO
BOLATI.
Απο μια μικρη ερευνα που
εκανα κυριως από το διαδικτυο, στην Ελλαδα υπαρχει
άλλο ένα Μπολατι στον νομο
Αργολιδας μεταξυ Δαλαμαναρας και Τιρυνθας. Στον υπολοιπο κοσμο, υπαρχει χωριο
Βolati στην περιοχη Vaslui της
Ρουμανιας, με πληθυσμο 229
κατοικους.
Αντιστοιχα στην ιδια περιοχη υπαρχει και ομωνυμο ποταμι, Bolati River, συνολικου
μηκους 4χλμ. και παραποταμος
του ποταμου Rebricea. Aκομα περιοχη Βοlati υπαρχει και
στην Δημοκρατια της Τσεχιας.
Επισης στο Μιλανο της Ιταλιας
υπαρχει δημος Βοllate, καθαρα
βιομηχανικος, με πληθυσμο 36.
151 κατ.
Η παρουσια μας στον κοσμο όμως, δεν σταματα στην
Ευρωπη. Στην Αφρικη και συγκεκριμενα στο Τσαντ, υπαρχει χωριο που λεγεται Bolati I,
στην περιοχη Koumra, Moyen
–Chari. Bolati village αναφερεται επισης και στην περιοχη
Panktaw Township της πολυπαθης Βιρμανιας. Βλεπουμε ότι
τελικα υπαρχουν αρκετοι συνονοματοι ανα τον κοσμο και
ισως καποια στιγμη θα ηταν
υΠευΘυνΟσ εΚΔΟσήσ:

καλη ιδεα για μια προσπαθεια αδελφοποιησης με καποια
από αυτά τα μερη. Εκει που το
ονομα Μπολατι είναι αρκετα
δημοφιλες, είναι με την μορφη
επωνυμων. Πραγμα που δεν
μας βοηθαει να κατανοησουμε την προελευση του, γιατι
υπαρχει σε εντελως αντιθετες
χωρες. Ας δουμε λοιπον που
υπαρχει το επωνυμο Bolati.
ΕΛΛΑΔΑ: Υπαρχει επωνυμο
Μπολατιδης
ΤΟΥΡΚΙΑ: Στο Παγκοσμιο
Κυπελλο Ποδοσφαιρου το
1954 το δεξι μπακ της εθνικης
Τουρκιας ονομαζοταν Βοlati
Ridvan.
AΛΒΑΝΙΑ: Ο εθνικιστης
τεως προεδρος των Τσαμηδων
στην Αλβανια ονομαζοταν Sali
Bolati.
ΑΡΓΕΤΙΝΗ: Ο αργετινος μεσος Μario Ariel Bolatti πηρε
μεταγραφη περυσι από την
Belegrano για την Porto της
Πορτογαλιας. Ένα από τα πιο
sexy μοντελα αυτή την εποχη
στην Αργετινη, είναι η Andrea
Bolatti.
ΙΤΑΛΙΑ: Αρκετα διαδεδομενο ως επωνυμο με διαφορες
μικροπαραφθορες. Στη Novara
της Βορειας Ιταλιας υπαρχει via Bolati. O Gulio Bollati
ενας από τους γνωστοτερους
εκδοτες της Ιταλιας που δημιουργησε το 1957 υστερα από
συμπραξη τον εκδοτικο οικο
Βοllati – Boringhieri. Eνας από
τους μεγαλυτερους αθλητες
στην σκοποβολη ονομαζεται
Federico Bolati.
Το ονομα Bolati ως επωνυμο
το συνανταμε ακομα στις Η.
Π. Α. , στην Ισπανια και στο
Μεξικο. Βλεπουμε ότι η ετυμολογια του ονοματος εκτος από
βαλκανικες ριζες, ισως να εχει
και λατινικες. Επιπροσθετα
υπαρχει και στην γλωσσα των
hindi αλλα δεν εχω καταφερει να εξακριβωσω την ερμηνεια της. Μαλιστα μια μεγαλη
επιτυχια στην Ινδια είναι το
τραγουδι με τιτλο Kilbil Kilbil
Pakshi Bolati!!! Oσο περισσοτερο ψαχνουμε ολο και νεες
εκδοχες ανακαλυπτουμε. Ενα
τοσο μικρο χωριο και τοσο παγκοσμιο…;Δεν μου κανει εντυπωση. Μικρο χωριο, μεγαλη
ανταρα…!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΠΟΛΑΤΙ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΓΚΑΡΑΚΗ (1977)
-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ του
ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒασίΛήσ αΘ. ΚαΛανΤΖήσ
συνΤασσεΤαί αΠΟ

ΤΟ ΔίΟίΚήΤίΚΟ συΜΒΟυΛίΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗ
ΤΟυ συΛΛΟγΟυ
ΧΑΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/νσή: Μπολάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006. ΤήΛ. 27410-55104
e-mail: neadiaplasi@gmail.com site: www.neadiaplasi.blogspot.com
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Περισσότερο πράσινο, λιγότερο νερό
Π
ολλοί υποστηρίζουν ότι ο
τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό.
Οι ανάγκες για τις χρήσεις του τον
20ο αιώνα έχουν επανειλημμένως
πολλαπλασιαστεί.
Η αύξηση του πληθυσμού του
πλανήτη, η ανάπτυξη της υδροφόρου βιομηχανίας, η αύξηση του
κατά κεφαλή εισοδήματος (που
σαν αποτέλεσμα έχει την αυξημένη
ζήτηση νερού), η μη σωστή διαχείριση της χρήσης του, η αδιαφορία
μας για την ποσότητα νερού που
υπερκαταναλώνουμε, είναι μερικές από τις αιτίες που το νερό θα
γίνει αγαθό με υπερβολική αξία
και αιτία πολέμου.
Με όλες λοιπόν αυτές τις δυσκολίες, μπαίνει το ερώτημα αν μπορεί κανείς να φτιάξει ένα κήπο
χωρίς νερό. Εκτός, φυσικά, από
τις πραγματικές ερήμους (Σαχάρα), σε περιοχές με ξηρό κλίμα
είναι όχι απλώς εφικτό, αλλά και
προτιμότερο.
Ο σπουδαίος Γάλλος βοτανολόγος Olibie Filippi, ένας από τους
βασικούς ομιλητές στο τριήμερο
συμπόσιο του «Συλλόγου Μεσογειακών Κήπων», που έγινε στο
κέντρο ΓΑΙΑ του ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ το Νοέμβριο του
2007, υποστήριξε ότι το πρόβλημα
δεν είναι η ξηρασία, αλλά η έλλειψη γνώσης για φυτά που αντέχουν
στην ξηρασία.
Η ξηρασία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εμπόδιο, αλλά
σαν μια ευκαιρία να εκφράσει
κανείς την ποικιλία, την ομορφιά

και το πνεύμα των κήπων της Μεσογείου.
Με αυτή την αφορμή του ζητήθηκε να αποκαλύψει μερικά από τα
μυστικά τους. Και ο Olibie Filippi,
ο οποίος σημειωτέον διατηρεί στη
Νότιο Γαλλία φυτώριο μεσογειακών κήπων πέντε (5) στρεμμάτων,
απάντησε: «το μυστικό για να
δημιουργηθεί ένα άνυδρο κήπων
στην Ελλάδα, να τον φυτέψεις με
κάποια από τις χιλιάδες ενδημικά
φυτά που διαθέτει η χώρα σας (τα
ενδημικά φυτικά σε όλο τον κόσμο ανέρχονται σε 75.000 είδη)».
Η κα Καλή Δοξιάδη, πρόεδρος
του Συλλόγου Μεσογειακών Κήπων, παροτρύνει τους παραγωγούς (φυτώρια και κέντρα κήπου),
να πολλαπλασιάσουν και να πουλάνε φυτά που θα αντέξουν την
αλλαγή κλίματος και τους περιορισμούς νερού στο άμεσο μέλλον.
Τα ενδημικά φυτά μας, έτσι
ζουν. Αποθηκεύουν βρόχινο νερό
το χειμώνα για να επιζήσουν το
καλοκαίρι. Πρέπει να νιώσουμε
πόσο φυσικά, υγιή και όμορφα είναι τα δικά μας (ελληνικά φυτά)
και να συνειδητοποιήσουμε ότι
κήπος δε σημαίνει απαραίτητα
γκαζόν και πολύχρονα καλοκαιρινά τριαντάφυλλα.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε
ορισμένα ενδημικά (γηγενή) φυτά,
τα οποία δεν έχουν ανάγκη ποτίσματος και μπορούν να παρουσιάσουν πανέμορφους κήπους.
Παραθέτουμε πίνακα με γηγενή
φυτά και δέντρα μόνο της Πελοποννήσου.

Δέντρα: Αγριελιά, Ακακία,
Αμυγδαλιά, Βελανιδιά, Έλατο,
Ελιά, Ευκάλυπτος, Κέδρος, Κουτσουπιά, Κυπαρίσσι, Μαυρόπευκο, Χρυσόξυλο.
Φυτά: Αγγιναράκι, Αγκάθι,
Αγριαγκινάρα, Άγρια σπαράγγια,
Αγριαρακάς, Αγριαψιθιά, Αγριοβιολέτα, Αγριοβρώμη, Αγριοζοχός, Αγριόκρινος, Αγριομπίζελο,
Αγριοσέλινο, Αγριόσκορδο, Αγριοστάχυ, Αλουμινάκι, Ανεμώνη,
Απουράνι, Άρτουκας, Astragalus
taygeteus, Ασπάλαθρος, Ασπρόχορτο, Ασφάκα, Ασφόδελος,
Αφάνα, Αχινός, Βαλεριάνα, Βασιλικός, Βατομουριά, Βερονίκη,
Bellevalia, Βιόλα, Γαϊδουράγκαθο,

Γάλανθος, Γαλατσίδα, Γλαδιόλα,
Δενδρολίβανο, Δεντρογαλατσίδα, Δίανθος, Δυόσμος, Ηλιάνθεμο,
Hypericum, Θαλασσόκρινος, Θυμάρι, Ιξός, Ίριδα, Καμπανούλα,
Κάπαρη, Καρδίες, Καυκαλήθρα,
Κεφαλάγκαθο, Κόκκινα κρίνα,
Κουμαριά, Κουνούκλα, Κρινάκι, Κρίταμο, Κρόκος, Κυκλάμινο,
Λεβάντα, Λούπινο, Μανουσάκι,
Μαντζουράνα, Μάραθος, Μαργαρίτα, Μελισσόφυλο, Μέντα,
Μολόχα, Μυρτιά, Νάρκισσος, Νεραγκούλα, Ξυλόθρουμπος, Ορχιδέες, Origanum Scambrum, Παπαρούνα, Πάππαρος, Περικοκλάδα,
Πικραγκουριά, Πικραλίδα, Πικροδάφνη, Πολυριζούσα, Πτεροκέφαλος, Ρίγανη, Saxifraga, Σελινόχορτο, Σκόλυμος, Σκορδαψιός,
Σκυλοκρεμμύδα, Σπάκα, Σπάρτα,
Σταυραγκάθι, Σχίνος, Τραγοπώγων, Τσάι Ταϋγέτου, Τσουκνίδα,
Φασκόμηλο, Φεγγαρόφυλλα, Φιδόχορτο, Φούσκα, Φραγκοσυκιά,
Φτέρη, Φουσκούδι, Χαμομήλι,
Χελιδονόχορτο,
Χρυσάνθεμο,
Χωνάκι, Ψευτοσέλινο, Hieracium
pannosum, Stipa pulcherrima.
Τα είδη φυτών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα ξεπερνούν τα
6.500 και τα ενδημικά είδη είναι
περίπου 1.150, αριθμός που δεν
παρατηρείται σε άλλη χώρα του
κόσμου. Γερμανία (3 φορές η Ελλάδα) έχει 2.700 είδη και 6 ενδημικά. Αγγλία (2 φορές η Ελλάδα)
έχει 1.500 είδη και 16 ενδημικά.
Ισπανία (4 φορές η Ελλάδα) έχει
ίδιο αριθμό ειδών με Ελλάδα.
Θάνος Καλαντζής

Δήμος Βόχας - Ανακοίνωση
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
1. Απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο των
αύλειων χώρων με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, για τις οικιακές ανάγκες το νερό να χρησιμοποιείται με φειδώ.
Πρόστιμο 100 ευρώ
2. Απαγορεύεται το ιδιωτικό και επαγγελματικό πλύσιμο αυτοκινήτων και των πάσης
φύσεως μηχανημάτων με νερό από το δίκτυο
ύδρευσης κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.
Πρόστιμο 100 ευρώ

μηνο Ιούνιο - Ιούλιος και μια καταμέτρηση για
το δίμηνο Αύγουστος - Σεπτέμβριος με το κάτωθι τιμολόγιο όπως διαμορφώθηκε γι’ αυτό
το τετράμηνο έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0-60 κυβικά Χ 0,32 ευρώ το κυβικό
61-70 κυβικά Χ 5 ευρώ το κυβικό
71-80 κυβικά Χ 10 ευρώ το κυβικό
81 και πάνω κυβικά Χ 50 ευρώ το κυβικό
8. Απαγορεύεται η μεταφορά νερού άρδευσης εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Βόχας για οποιαδήποτε χρήση.
3. Απαγορεύεται το πότισμα κήπων, των
κηπευτικών και των δεντροπερίβολων με νερό
από το δίκτυο ύδρευσης.
Πρόστιμο 300 ευρώ
4. Απαγορεύεται αυστηρά το γέμισμα των
κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) με νερό
από το δίκτυο ύδρευσης.
Πρόστιμο 1.000 ευρώ
5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση με το
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης πιεστικών μηχανημάτων χωρίς την ύπαρξη δεξαμενών.
Πρόστιμο 200 ευρώ
6. Για παράνομες συνδέσεις και παρακάμψεις του δικτύου
Πρόστιμο 1.500 ευρώ
7. Για την προστασία της ύδρευσης κατά την
περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο θα γίνεται
ξεχωριστή καταμέτρηση των υδρομετρητών
ανά δίμηνο, ήτοι μια καταμέτρηση για το δί-

Κων/νος
Χασαπάκης

Μπολάτι
τηλ.
27410 50296
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Μια εκδρομή
στην Αρκαδία

Το Σάββατο
5/4/2008
μία
μέρα
βροχερή, μουντή του
Απρίλη. Ο Σύλλογός μας Νέα
Διάπλαση ξεκίνησε για μια εκδρομή στα μέρη
της
Τρίπολης
Βυτίνα, Στεμνίτσα, Δημητσάνα.
Όλοι είμαστε λίγο κουμπωμένοι στην αρχή της διαδρομής
λόγω καιρού. Όσο όμως προχωρούσαμε προς τη διαδρομή, αρχίσαμε να αισθανόμαστε άνετα από το όμορφο τοπίο που συναντούσαμε στο δρόμο μας.
Περνώντας τη σήραγγα του Αρτεμισίου το τοπίο ήταν
φανταστικό. Γύρω-γύρω τα βουνά γεμάτα έλατα, που τα
σκέπαζε μια απαλή ομίχλη σαν πέπλο αραχνοΰφαντο. Πιο
πολύ σου θύμιζε φθινοπωρινό τοπίο, παρά ανοιξιάτικο.
Το πρώτο χωριό που συναντήσαμε ήταν η Βυτίνα, φανταστικό, όμορφα σπίτια από πέτρα, κεραμίδια, χαγιάτια,
παραδοσιακό στυλ. Προχωρήσαμε προς Δημητσάνα. Κι
εκεί η ομορφιά του τοπίου δεν περιγράφεται. Πήγαμε στο
μουσείο βυρσοδεψίας, μάθαμε την επεξεργασία των δερμάτων. Στο μουσείο της μπαρούτης είδαμε με ποιο τρόπο
βγαίνει η μπαρούτη και όλα αυτά με την κίνηση του νερού. Είδαμε πώς έπλεναν παλιά τα υφαντά, τις φλοκάτες
στη νεροτριβή. Φεύγοντας, πήγαμε στη Στεμνίτσα, επισκεφθήκαμε το λαογραφικό μουσείο. Μπαίνοντας στο μουσείο τα πράγματα που είναι εκτεθειμένα μου θύμισαν τα
παιδικά μου χρόνια, όπως τα υφαντά, ο αργαλειός, είχε
και η μάνα μου και ύφαινε, το παιδικό δωμάτιο, η κούνια ήταν ίδια με αυτή που κοιμόμουν μικρή, το καθιστικό
με το υφαντό χαλί (κιλίμι), η κασέλα, τα χαλκώματα, ο
μπαλωματής, ο γανωτζής, οι φιγούρες του καραγκιόζη, με
αυτόν μεγάλωσαν τα παιδιά της ηλικίας μου, οι όμορφες
στολές από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Όταν φύγαμε από την όμορφη Στεμνίτσα με τα πέτρινα
σπίτια, ήταν μεσημέρι. Γυρίσαμε στη Βυτίνα για φαγητό,
είχε αρχίσει να ψιλοβρέχει, μια απαλή βροχή σαν χάδι.
Καθίσαμε σε μια ταβέρνα για φαγητό, αρκετά καλός χώρος. Ολοι μαζί καθίσαμε, φάγαμε, ήπιαμε και αρχίσαμε
το τραγούδι. Ο δάσκαλος, ο Μπάμπης, με την κιθάρα
του και τα ωραία τραγούδια της παρέας, μας έδωσε πολύ
κέφι, τραγουδήσαμε με την ψυχή μας όλοι μαζί με πολύ
κέφι.
Όμως, όπως όλα τα καλά τελειώνουν γρήγορα, τελείωσε κι αυτό και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Το απόγευμα ήπιαμε καφέ στην Τρίπολη. Δεν αναφέρω ονόματα,
γιατί θεωρώ όλους μια παρέα και δε θέλω να ξεχωρίσω
κανέναν. Ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Η ομίχλη ήταν
πολύ βαριά, δεν έβλεπες τίποτα, λίγο σφιχτήκαμε, ο οδηγός ήταν πολύ προσεκτικός. Ο δάσκαλος πήρε πάλι την
κιθάρα του και αρχίσαμε να τραγουδάμε και έτσι τραγουδώντας φτάσαμε στο χωριό. Ευχαριστώ όλους για την
όμορφη μέρα που περάσαμε ο ένας κοντά στον άλλον.
Παρασκευή Φρυσίρα

ιάπλαση

Μια επίσκεψη στο Ναύπλιο

Το συζητούσαμε καιρό.Τον προγραμματίσαμε την τελευταία εβδομάδα.Κι
επιτέλους το Σάββατο 7 Ιουνίου τον
πραγματοποιήσαμε.Ο απογευματινός περίπατος στο Ναύπλιο ξεκίνησε από την
πλατεία του χωριού.Ο καιρός ευνοούσε
γιατί χωρίς πολλή ζέστη και μετά από μια
ωραία διαδρομή φθάσαμε στην γραφική
και ιστορική αυτή πόλη. Η πρώτη στάση ήταν βεβαίως για το απογευματινό
καφεδάκι μας σε μια ωραία καφετέρια με
θέα το Μπούρτζι,το οποίο ορισμένοι από

Μια
παράσταση
θεάτρου Σκιών
στην πλατεία
Μπολατίου

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν
μια όμορφη θεατρική παράσταση από τον καραγκιοζοπαίχτη κ.
Πλέσσα. Ήταν μια πρωτοβουλία
της Νέας Διάπλασης...μια .όμορφη
προσφορά στα παιδιά της περιοχής
μας. Γέμισε χαρούμενες φωνές και
μνήμες από το παρελθόν η πλατεία
του χωριού μας. Άντε και του χρόνου με Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών
στο χωριό μας.

μας αποφάσισαν να το επισκεφτούν πηγαίνοντας με ένα καΐκι της γραμμής. Εκεί
μια έκπληξη τους περίμενε γιατί ένας
γάμος γινότανε και έγιναν μάρτυρες του
γλεντιού με παραδοσιακά τραγούδια.
Λίγο αυτό, λίγο ο γύρος της πόλης ή με το
γνωστό τραινάκι του Ναυπλίου ή με τα
πόδια μας έκανε να ξεφύγουμε από την
καθημερινότητα και να ευχαριστηθούμε
αυτή την μίνι απόδραση προσδοκώντας
γρήγορα μια άλλη.
ΘΩΜΑΪΣ

Πρωτομαγιά
στους Αγίους
Αποστόλους

Στο
μοναστήρι
υπήρχε
σημείο
αναφοράς των νέων του Μπολατιού
κάθε Πάσχα από παλιά και για πολλά
χρονιά. Οι περισσότεροι σχεδόν έχουμε
μνήμες εντυπωμένες βαθιά μέσα μας. Η
ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν εκεί
ήταν χαλαρή, εύθυμη, παρεϊστικη. Μια
νότα της παλιάς αυτής ατμοσφαίρας
κατάφεραν και φέτος να δημιουργήσουν
όλοι όσοι κατάφεραν να βρεθούν κάτω
από τον ίσκιο των αιωνόβιων δέντρων
των 12 Αποστολών. Με νότες νοσταλγίας
από τις μουσικές επιλογές του Άγη και
ήχους τραγουδιών από την κιθάρα
αναβίωσε η παλιά εκείνη ατμόσφαιρα,
έπιασαν το Μάη μεγάλοι και πολύ μικρά
παιδιά, και όλοι φεύγοντας σίγουρα
έκαναν μια κρυφή ευχή να είναι και του
χρόνου εκεί...
Ειρήνη

Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Τη Δεύτερη ημέρα της Λαμπρής δυο εκλεκτοί
συχωριανοί μας ο Χαράλαμπος Χατζηκιρλής
και ο Σωτήρης Λιούλιας αναβίωσαν το έθιμο της
Φούσκας που για δεκαετίες λάμβανε χώρα στην
πλατεία Μπολατίου. Πριν την απογείωση της
Φούσκας ο Πρόεδρος της Νέας Διάπλασης κ. Θάνος Καλαντζής τίμησε τον κ.Παναγιώτη Ανεστόπουλο για την προσφορά του στη διατήρηση του
εθίμου. Επίσης τιμήθηκαν και οι δύο φίλοι που
αναβίωσαν το έθιμο ο Σωτήρης με το Χαράλαμπο. Η πλατεία γέμισε κόσμο η αγωνία μεγάλωνε και η Φούσκα απογειώθηκε...παρά τις αντικρουόμενες προβλέψεις τα
κατάφερε…Σωτήρη και Χαράλαμπε σας ευχαριστούμε!!!
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Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου
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Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μετά από τις κλασικές
διεργασίες, απολογισμός πεπραγμένων, έγκριση οικονομικών, αποφάσισε τη διεξαγωγή
εκλογών για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. της «Νέας Διάπλασης».
Τα μέλη προσήλθαν με ευχάριστη διάθεση και ενδιαφέρον για
την πορεία του Συλλόγου, να ψηφίσουν. Η εφορευτική επιτροπή
με αυστηρότητα και πιστή στην

Οι «Όρνιθες» του
Κουν επιστρέφουν!
∆ευτέρα 21 Ιουλίου 2008:
Η «Νέα ∆ιάπλαση» στο Ηρώδειο

Με μια ιστορική παράσταση, που έχει σηματοδοτήσει τη βίαιη αναμέτρηση «παλαιών και μοντέρνων» όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ηρώδειο το
1959, το Φεστιβάλ Αθηνών συμμετέχει στον εορτασμό των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Κάρολο
Κουν. Το Θέατρο Τέχνης ερμήνευσε τους αριστοφανικούς Όρνιθες (414 π.Χ.) δια του συγκερασμού
ελληνικότητας και νεωτερικού στοιχείου, παίζοντας
ανελέητα με τους αναχρονισμούς. Casus belli υπήρξε
η εμφάνιση του αρχαίου «ιερέα» με καλυμμαύχι που
τελούσε τη θυσία μιμούμενος τη βυζαντινή λειτουργία, ενώ Χορός απαντούσε παρηχώντας το «αμήν».
Υπήρχαν επίσης αναφορές σε οικοπεδοποιήσεις στη
Νεφελοκοκκυγία! Αν και τις αποδοκιμασίες μικρής
μερίδας θεατών είχαν σκεπάσει τα «αλλόφρονα»
χειροκροτήματα του «πληθυσμού των ορεινών κερκίδων», ο παριστάμενος υπουργός Προεδρίας Κ.
Τσάτσος διέταξε την απαγόρευση των επαναλήψεων των παραστάσεων. Τρία χρόνια αργότερα, την
τελική τους μορφή οι Όρνιθες θα βραβευτούν στο
παρισινό Φεστιβάλ των Εθνών.
Μετάφραση - Διασκευή: Βασίλης Ρώτας
Σκηνοθεσία: Κάρολος Κουν
Σκηνικά - Κοστούμια: Γιάννης Τσαρούχης
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Χορογραφία: Ζουζού Νικολούδη
Στην παράσταση συμμετέχει ο συντοπίτης μας κ.
Άρης Σταύρου ως Τριβαλός και στο Χορό.

Φοροτεχνική Στήριξη
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σύµβουλοι επιχειρήσεων
Τήρηση Βιβλίων Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας
Λογιστική Κόστους - ∆.Λ.Π.

Παγκράτης Γ.
Γαβαλάς Π.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Πατρών 104
Τηλ.: 27410 76515, Fax: 27410 76514
ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 5781271, Fax: 210 5781272
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Τηλ.: 22860 23983, Fax: 22860 23984

τήρηση των διαδικασιών, βοήθησε στη διεξαγωγή των εκλογών.
Τα τελικά αποτελέσματα ανέδειξαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. και της
Ελεγκτικής Επιτροπής:
Δ.Σ.:
1. Θάνος Καλαντζής, Πρόεδρος
2. Μπάμπης Ανδρικόπουλος,
Αντιπρόεδρος
3. Άννυ Δημάκη, Ταμίας
4. Θωμαΐς Τιγκαράκη, Γραμματέας

5. Κατερίνα Σταύρου, Ειδική
Γραμματέας
6. Ειρήνη Χατζηκιρλή, Μέλος
7. Γωγώ Αγγέλαινα, Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη: Παρασκευή Φρυσίρα, Καίτη Τσαντάκη
Ελεγκτική Επιτροπή:
1. Δημήτρης Μπέζος
2. Έφη Δημάκη
3. Λίτσα Ξύδη
Αναπληρωματικό μέλος: Σόφη
Ανδρικοπούλου

Δημητσάνα,
πατρίδα Γρηγορίου Ε΄
Στις 5-4-2008 ο σύλλογός μας
πραγματοποίησε μια ωραία
εκδρομή στη Δημητσάνα, στη
Στεμνίτσα, στη Βυτίνα και στην
Τρίπολη. Παρόλο το συννεφιασμένο ουρανό, οι εντυπώσεις
ήταν εξαιρετικές και επιπλέον
εντυπωσιακές από την επίσκεψή μας στους μπαρουτόμυλους
της Δημητσάνας. Είδαμε πώς
κατασκεύαζαν οι Δημητσανίτες
το μπαρούτι, χρησιμοποιώντας
φρύγανα για την παρασκευή
του κάρβουνου, τις κοπριές των
ζώων για να παίρνουν το νίτρο
και πώς χρησιμοποιούσαν τους
υδρόμυλους για να τα ανακατεύουν και να παράγουν το
μπαρούτι, το οποίο ήταν η κινητήρια δύναμη της επανάστασης
του 21. Δικαίως η Δημητσάνα
θεωρείται μία εθνική πόλη του
αγώνα και μια επίσκεψη σ’ αυτήν αποτελεί ιερό προσκύνημα.
Επιπλέον η Δημητσάνα είναι η
γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη, του πατριάρχη Γρηγορίου
του Ε΄.
Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄
ήταν η κεφαλή και η πνευματική μορφή του Ελληνισμού κατά
την έναρξη του αγώνα και
φυσικά επέσυρε την οργή του
Σουλτάνου με το τραγικό τέλος
του απαγχονισμού του. Έγινε
όμως σύμβολο για τον αγώνα
των Ελλήνων, ο οποίος μετά
από ποταμούς αιμάτων και
απερίγραπτες
καταστροφές,
απέκτησε την ελευθερία του.
Έτσι κλίνουμε ευλαβικά το
γόνυ στον πατριάρχη Γρηγόριο
και του λέμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τα βάθη της καρδιάς μας για την προσφορά του

και τη θυσία του.
Σ’ αυτό το σημείο όμως πρέπει να μνημονευτεί και η έμμεση
προσφορά στον αγώνα του φωτισμένου και δίκαιου Σεϊχουλισλάμ. Ο Σεϊχουλισλάμ ήταν ο
ανώτατος ιερωμένος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας όπως
π.χ. για τους Ορθόδοξους ήταν
και είναι ο Πατριάρχης. Με
την έκρηξη λοιπόν της Επανάστασης, ο σουλτάνος Μαχμούτ
αποφάσισε να σφάξει όλους
τους γραικούς, κηρύσσοντας
εναντίον τους ιερό πόλεμο. Για
να κηρυχθεί όμως ιερός πόλεμος έπρεπε το διάταγμα να το
υπογράψει ο Σεϊχουλισλάμ της
αυτοκρατορίας. Κάλεσε λοιπόν
ο Σουλτάνος τον Σεϊχουλισλάμ
στο σεράι και τον διέταξε να
υπογράψει το διάταγμα (φεφτά
στα οθωμανικά) του ιερού πολέμου. Τότε ο δίκαιος και θεοσεβούμενος Σεϊχουλισλάμ ταράχτηκε πολύ, αλλά ζήτησε δύο
ημέρες καιρό από το Σουλτάνο
για να διαπιστώσει βάσει αποδείξεων ότι οι Έλληνες ήταν οι
αίτιοι της επανάστασης. Στέλνει έτσι μήνυμα στον πατριάρ-

SUPER MARKET

Ανδρέας Δέδες
Πλατεία Μπολατίου

τηλ. 27410-55438

χη Γρηγόριο να τον επισκεφθεί
αμέσως. Πράγματι ο Πατριάρχης με τη συνοδεία του έσπευσε στο σπίτι του Σεϊχουλισλάμ,
όπου έγινε μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ τους και ο Σεϊχουλισλάμ του ζήτησε να αποδείξει
ότι η επανάσταση δεν ξεκίνησε
από τους Γραικούς. Με δάκρυα
ο Γρηγόριος του είπε ότι οι
Γραικοί δεν ήταν οι υποκινητές της επανάστασης και ο Σεϊχουλισλάμ τον πίστεψε. Έτσι
παρουσιάστηκε στο Σουλτάνο
και του απάντησε ότι δεν υπογράφει το διάταγμα του ιερού
πολέμου. Όπως ήταν φυσικό, ο
Σουλτάνος εξεμάνη και διέταξε
να εξοριστεί στα βάθη της αυτοκρατορίας, διότι δεν μπορούσε
να τον καθαιρέσει. Έδωσε όμως
τις κατάλληλες οδηγίες και καθ’
οδόν δολοφονήθηκε ο άνθρωπος από τους φρουρούς του.
Έτσι και οι δύο θρησκευτικοί
ηγέτες, και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ και ο Σεϊχουλισλάμ
ο Οθωμανός, θυσιάστηκαν για
να μη σφαγεί και αφανιστεί το
γένος των Ελλήνων.
Όποιος από εμάς επισκεφθεί
τη Μητρόπολη των
Αθηνών να μην παραλείψει να προσκυνήσει
τη λάρνακα με τα οστά
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και να ψιθυρίσει
και «Θεός συγχωρέστον
τον Σεϊχουλισλάμ».

ΔήΜήΤρίΟσ
ΒΛασίΟυ
ΤίγΚαραΚήσ
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έχει
εκδώσει ένα Λεύκωμα με τους θησαυρούς της
Ελλάδας: ΚΑΣΤΡΑ. Μέσα από το λεύκωμα αυτό
θα γνωρίσουμε το κάστρο της Ναυπάκτου, μιας
και εκφράστηκε επιθυμία η επόμενη απογευματινή εκδρομή για καφέ να είναι η πόλη της
Ναυπάκτου. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει στο
βιβλίο του «Ταξιδεύοντας, ο Μοριάς»:«Τα κάστρα εξασκούν μυστηριώδη γοητεία στην ψυχή
του ανθρώπου.
Όταν μέσα από τον κάμπο ορθώνεται ξάφνου
στο βάθος του ορίζοντα, ένα απότομο βουνό και
στην κορυφή του ξεχωρίζεις μιάν κορόνα από
μισογκρεμισμένα μουράγια και πύργους και
πολεμίστρες, η ψυχή σου τινάζεται και αντρειεύει… Το κάστρο μας θυμίζει το οχυρό αυτό
σημείο που δε θα θέλαμε να παραδώσουμε, το
στερνό καταφύγιο της συνείδησης, της αξιοπρέπειας και της αντρείας…»
Είναι το μοναδικό στην Ευρώπη με πέντε

Εδώ κάτι µαγειρεύουν!
Κέικ φρούτου

1 φλ. τσαγιού βούτυρο
1 φλ. τσαγιού ζάχαρη
6 αυγά, 2 φλ. τσαγιού
αλεύρι
1 μπέικιν, 1 βανίλια, λίγο
αλάτι
2 κουταλιές σούπας κονιάκ
1 φλ. τσαγιού ψιλοκομμένα
φρουί γλασέ
1/2 φλ. τσαγιού καρύδια
χοντροκομμένα
Χτυπάμε το βούτυρο με
τη ζάχαρη. Προσθέτουμε
ένα-ένα τα κροκάδια. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το
μπέικιν, αλάτι, τα προσθέτουμε στο μίγμα βουτύρου.
Ανακατεύουμε μια κουταλιά σούπας αλεύρι με τα
φρουί γλασέ και τα καρύδια, τα προσθέτουμε στο
μείγμα βουτύρου και το
κονιάκ. Τέλος προσθέτουμε τα ασπράδια μαρέγκα.
Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη
φόρμα ή σε δύο μακρόστενες. Ψήσιμο 1 ώρα και 10΄
σε μέτριο φούρνο.
αννυ ΔήΜαΚή

αμυντικές ζώνες, που εκτείνονται από το λιμάνι της πόλης μέχρι την κορυφή του λόφου
σε υψόμετρο 200μ. Θεωρείται ένα από τα πιο
καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας και χτίστηκε από τους Ενετούς τον 15ο αιώνα πάνω
στα ερείπια αρχαίας ακρόπολης. Αν κάποιος
θέλει να θαυμάσει το λαβυρινθώδες κάστρο της

µόνο για γυναίκες

Αγαπητές φίλες ήρθε η ώρα ν’
ασχοληθούμε λίγο και με τον εαυτό
μας. Ν ‘ αφιερώσουμε λίγη ώρα
για να γίνουμε πιο όμορφες (όχι
πως δεν είμαστε) χρησιμοποιώντας
υλικά που βρίσκονται στο σπίτι μας
φτιάχνοντας μόνες μας μια μάσκα
που να ταιριάζει περισσότερο στην
επιδερμίδα μας και βασίζεται στην
μπύρα η οποία περιέχει πολύτιμα
ιχνοστοιχεία απαραίτητα για την
επιδερμίδα μας αλλά και δυναμωτικά για τα μαλλιά μας.
Αντιγηραντική μάσκα
για λιπαρές επιδερμίδες
Σ΄ένα μπωλ ανακατεύουμε 1

Η Θωµαϊς διαβάζει:

κουταλιά της σούπας μέλι με 1 κουταλιά της σούπας σταρένιο αλεύρι
και μια κουταλιά της σούπας μπύρα.
Απλώνουμε το μίγμα σε καθαρό
πρόσωπο το αφήνουμε για20 λεπτά
και το αφαιρούμε με μια πετσέτα
βρεγμένη σε δροσερό νερό.
Αντιγηραντική μάσκα
για ξηρές επιδερμίδες
Σ’ ένα μπωλ ανακατεύουμε 1
κρόκο αυγού με 1 κουταλάκι του
γλυκού γλυκερίνη (φαρμακείο)
1κουταλάκι του γλυκού μέλι και 1
κουταλάκι μπύρα. Απλώνουμε το
μίγμα σε καθαρό πρόσωπο το αφήνουμε για15-20 λεπτά. Ξεπλένουμε

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ τιμή: 17,90 euro
Γι’ άλλη μια φορά η συγγραφέας μας χαρίζει συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες αγγίζοντας με ευαισθησία
τις καρδιές μας. Θίγει με λεπτότητα το θέμα της αναπηρίας επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε τη
ζωή, που από μόνη της είναι ένα θαύμα που δυστυχώς
το ξεχνάμε. Περιγράφει τα συναισθήματα των ηρώων με
εκπληκτικό τρόπο που σε συναρπάζει και σε ταξιδεύει.
Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Βιβλία της ίδιας: ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ, ΗΘΕΛΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΟ, Η ΜΑΤΖΙΚΑ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ, ΜΕ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΤΗ ΜOΝΑΞΙΑ

Βραχάτι
Κορινθίας

τηλ. 27410 54650

με δροσερό νερό.
Για κουρασμένα μαλλιά
Ανακατεύουμε μισή κούπα μπύρα
με μισή κούπα ζεστό νερό. Βρέχουμε
τα μαλλιά μας και τ’αφήνουμε για
15 λεπτά. Έπειτα ξεπλένουμε με
χλιαρό νερό χωρίς σαμπουάν.Τα
μαλλιά σας θα γίνουν πιο λαμπερά
και πιο ζωντανά.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία και
πάντα όμορφες.
Θωμαϊς
σημ.: τις πληροφορίες τις πήρα
από καλλυντικά περιοδικά του
ιντερνετ

Η Προσευχή του Καρκίνου

ΦΤερα αΠΟ ΜεΤαΞί / ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ

Ελαστικά Ζάντες

Ναυπάκτου, πρέπει να ξεκινήσει την περιήγησή
του από το ανατολικό τμήμα του, δίπλα από το
φάρο της πόλης. Θα συνεχίσει ανηφορίζοντας
μέχρι την κορυφή του πευκόφυτου λόφου και
το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και θα καταλήξει ακριβώς απέναντι από το σημείο εκκίνησης, στη δυτική πλευρά του τείχους. Εκεί στο
οχυρό λιμανάκι ακόμα υπάρχουν τα σιδερένια
κανόνια μαζί με τους ανδριάντες του πυρπολητή καπετάν Γιώργου Ανεμογιάννη, αλλά και
του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, πνευματικού πατέρα του Δον Κιχώτη, που πολέμησε στην περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου. Στις 7 Οκτωβρίου 1571 οι ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις
συγκρούστηκαν με τον τουρκικό στόλο στις εκβολές του Αχελώου, κοντά στη Ναύπακτο και
πήραν σπουδαία νίκη. Η ναυμαχία ονομάστηκε
της Ναυπάκτου και γιορτάζεται κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα.
είρήνή ΧαΤΖήΚίρΛή

Μακησ
χασαΠακησ
Κρεοπωλείο
ΜΙΝΙ ΜΑRKET
MΠΟΛΑΤΙ

ΒΟΧΑΪΚΟ

2741054643

2741053740

Πίστη, θα τη βρεις σε ανώνυµους τάφους
Ελπίδα, θα στολίζεις γλυκά τους έφηβους Καρκίνους.
Σκοπός, θα τον βρεις να βιάζει το χρόνο σου πάνω στη Γη.
Θα γελαστείς, θα προδοθείς και αν ζητήσεις πολλά θα σταυρωθείς
Άνθρακας-άνθρωπος είσαι θα σαπίσεις για να νοµίσεις πως
κάποτε θα αναστηθείς….
Εµπρός λοιπόν σταυροφόροι πληρώστε το τίµηµα της άγνοιας σας ,
Το τίµηµα της µοναξιάς σας, της εκ φόβου ανθρωπιά σας
Να µην ξεχάσεις να ταχθείς σε κάτι, δώσε θα πουν αξία στην
ανάσα …
Γιατί η αλήθεια είναι εδώ για να µετράει της αιώνιας βλακείας τη Βιοµάζα…
σείριος

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΑΓΚΟΥΤΣΑΣ
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
Μπολάτι Κορινθίας
τηλ. 6977

382812
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ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
Phad
Από τις ονομασίες όμως
των πλανητών, οι οποίες
Merak
είναι ονόματα αρχαίων
Ελληνικών θεοτήτων, γίνεται αντιληπτό ότι οι
Megrez
πρώτοι αστρονόμοι ήταν
Έλληνες. Η θεωρία όμως
Dubhe
του Αρίσταρχου ήταν
τόσο πρωτοποριακή ώστε
δεν έγινε πιστευτή. Έπρεπε να περάσουν 1.700 χρόνια για να έλθει να την επιβεβαιώσει ο
Γαλιλαίος, τον οποίο μάλιστα ο πάπας
ΠΟΛΙΚΟΣ
τον καταδίκασε στον δια πυράς θάνατο για τις βλάστημες ιδέες του. Εκτός
όμως από τις ονομασίες των πλανη- ΣΚΟΡΠΙΟΣ, ΤΟΞΟΤΗΣ, ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ,
τών, οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι ΥΔΡΟΧΟΟΣ, ΙΧΘΥΕΣ. Πρέπει όμως
έδωσαν ονόματα και στους αστερι- να λεχθεί ότι εκτός από τους Έλληνες
υπήρξαν και άλλοι αρχαίοι λαοί, οι
σμούς των απλανών.
Όλοι σχεδόν γνωρίζουμε τη Μεγά- οποίοι διέπρεψαν στην αστρονομία,
λη και την Μικρή Άρκτο και ότι το όπως οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι
τελευταίο αστέρι της είναι ο πολικός, Αιγύπτιοι και άλλοι. Έτσι σε πολλά
ο οποίος δείχνει το ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ. αστέρια έχουν δοθεί ξενικά ονόματα.
Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι αστερι- Στη Μεγάλη Άρκτο τα αστέρια της
σμοί όπως: Της Κασιόπης, του Ωρίονα, ονομάζονται:
του Αετού, της Λύρας, του Βοώτη, της
Ας προσπαθήσουμε όμως να βρούΑνδρομέδας, του Κυνός, των Πλειάδων
(Πούλια), του Ηνίοχου, του Κηφέα, με τον ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ. Προεκτείτου Κύκνου, του Σταυρού του νότου, νοντας τα δύο τελευταία αστέρια της
Μεγάλης Άρκτου, τον Merak και τον
καθώς και των κάτωθι 12 ζωδίων.
ΚΡΙΟΣ, ΤΑΥΡΟΣ, ΔΙΔΥΜΟΙ, ΚΑΡ- Dubhe κατά 7 φορές περίπου τη μεταΚΙΝΟΣ, ΛΕΩΝ, ΠΑΡΘΕΝΟΣ, ΖΥΓΟΣ, ξύ τους απόσταση, τότε συναντούμε

Alioth

Mizar

τον Πολίκο ως κάτωθι:
Κατά τον ίδιο τρόπο λαμβάνοντας ως βάση συνήθως αστέρια
της Μεγάλης και της Μικράς Άρκτου και προεκτείνοντας αυτά
βρίσκουμε αστέρια από άλλους Αστερισμούς, δηλαδή κάνουμε αναγνώριση
αστέρων.
Όλα αυτά τα αστέρια που αποτελούν τους αστερισμούς τα χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για να βρίσκουν
το στίγμα του πλοίου μέσα στους ωκεανούς. Στους ωκεανούς τα μοναδικά
σημεία που βλέπει ο ναυτικός είναι τα
αστέρια και αυτά χρησιμοποιεί για να
τον καθοδηγούν στις απέραντες θάλασσες.
Πρώτα όμως πρέπει να γίνεται σωστή αναγνώριση των αστεριών, διότι
αν δεν τα αναγνωρίσουμε σωστά, θα
προκύψει και λάθος στίγμα του πλοί-

Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος»
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• 6-7-2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 μ.μ.
στο Σοφικό συμμετέχουμε με τα τμήματα
παραδοσιακών χορών του Συλλόγου μας
στις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Σολυγείας.
• 21-7-2008 ημέρα Δευτέρα θα μεταβούμε στο
Ηρώδειο προκειμένου να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Όρνιθες»
του Αριστοφάνη από το Θέατρο Τέχνης
«Κάρολος Κουν» όπου συμμετέχει στην
παράσταση ο συμπατριώτης μας και μέλος
του συλλόγου μας Άρης Σταύρου.
• 25-7-08 ημέρα Παρασκευή μετά την περι-

φορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής
θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί
στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας από το
τμήμα εφήβων του συλλόγου μας, από το
χορευτικό τμήμα Άσσου - Λεχαίου καθώς
επίσης στα πλαίσια ανταλλαγής το χορευτικό τμήμα του Δήμου Αμπελώνα Λάρισας.
• 28-8-2008 ημέρα Πέμπτη το τμήμα εφήβων
του συλλόγου μας στα πλαίσια ανταλλαγής θα συμμετέχει στην εκδήλωση παραδοσιακών χορών στον Αμπελώνα Λάρισας με
τριήμερη παραμονή.

Οι εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Βόχας «Μίκης Θεοδωράκης»

ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α
ΑΝΑ
.Τ.Ε
ΕΡ
.Β

το κοινό.
Α) Στις 4/7/08 στις 9μμ στην
Πλατεία Βοχαικού, Γεωργιανά Συγκροτήματα θα
παρουσιάσουν Παραδοσιακούς χορούς της Γεωργίας.
Β) Στις 16/8/08 στην ΠαραΜελέτες
ένταξης στα
επενδυτικά
προγράμματα

ΡΑΠ ΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΡΑΠ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταλλικές
& λοιπές
κατασκευές
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ΕΡ
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Προμήθεια
εξοπλισμού

.
.Ε

ΡΑ

Π

.
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ΡΑ

Το πνευματικό κέντρο του
Δήμου μας πέρα από την
υποστήριξη των εκδηλώσεων όλων των τοπικών συλλόγων οργανώνει το φετινό
καλοκαίρι και τρείς σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 200 06
Τηλ.: 27410 56001, Φαξ: 27410 56080 - e-mail: nicolas@rap-sa.gr

λία Βραχατίου, η λαική
Ορχρήστρα Μίκης Θεοδωράκης θα κάνει μια
μεγαλειώδη
Συναυλία
με πλήθος γνωστών ερμηνευτών σε τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη. ..αναμφίβολα το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός
για το Δήμο μας
το φετινό καλοΔιαχείρηση
καίρι!!!
επενδύσεων
Γ) Στην «κόκκινη πλατεία»
Ζευγολατιού
το
τελευταίο
Εργασίες
δεκαήμερο του
πολιτικού
Αυγούστου θα
μηχανικού
γίνει συναυλία
Jazz μουσικής
για το νεανικό
κοινό του Δήμου μας.

ου με τραγικές συνέπειες.
Κατόπιν γίνονται παρατηρήσεις και λαμβάνονται ωρικές γωνίες των
αστέρων με ένα όργανο το
οποίο λέγεται ΕΞΑΝΤΑΣ
εν συνδυασμώ με ένα χροAlkaid
νόμετρο απολύτου ακριβείας.
Κατόπιν γίνονται πολύπλοκοι υπολογισμοί, οι
οποίοι στηρίζονται στη σφαιρική τριγωνομετρία και στους λογαρίθμους με
την επίλυση των οποίων προκύπτει το
στίγμα.
Ο ουρανός και οι αστερισμοί του
κρύβουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία,
τα οποία πιστεύω πως σε μια καλοκαιρινή βραδιά θα μας δοθεί η ευκαιρία
να τα δούμε όλοι μαζί και να βρούμε
και το αστέρι από το ζώδιό μας. Μία
πρόταση την οποία μπορεί να εξετάσει ο σύλλογος είναι η διοργάνωση
μιας επίσκεψης στο Πλανητάριο του
Ευγενίδιου Ιδρύματος, η οποία θα δώσει πολλές γνώσεις στη νέα γενεά αλλά
θα ανοίξει σε όλους μας ένα μαγευτικό
κόσμο, τον κόσμο του ουρανού και
των αστεριών του.
Με ευχαριστίες δια την φιλοξενία
Δημήτριος Βλασίου
Τιγκαράκης

Κώστας Βλ. Μπέζος

Ο πολυτάλαντος Μπολατιώτης
Ο Κώστας Βλασίου Μπέζος,
γνωστός στους συνομηλίκους
του, για το προσωνύμιο «ΦΑΝΤΑΡΟΣ». Ο πατέρας του φυσιογνωμία ευγενική και αριστοκρατική, προοδευτικών τάσεων
με λεπτό χιούμορ.
Πολλούς αγράμματους Μπολατιώτες τους έμαθε γράμματα.
Μετά από το θάνατο της πρώτης συζύγου του, της Ελένης,
αδελφής του Δημητρίου Ζούβα Κουτσού) ήρθε σε δεύτερο γάμο
με τη Φωτεινή Βαρβάρα από την Κόρινθο. Από το δεύτερο γάμο απέκτησε δύο θυγατέρες και ένα γιο, τον Κώστα
(1904), τον θρυλικό και μεγάλο καλλιτέχνη. Ο Κώστας Μπέζος υπήρξε μια μεγάλη καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Άριστος
κιθαρωδός, σκιτσογράφος, συνθέτης. Τη 10ετία του 1930
ήταν από τις κορυφές του καλλιτεχνικού μας στερεώματος.
Συμμετείχε στο χαβανέζικο συγκρότημα «ΑΣΠΡΑ ΠΟΥΛΙΑ»
(συνθέτης και εκτελεστής), διάφορες δισκογραφικές εταιρείες συνεργάστηκαν μαζί του και διετέλεσε σκιτσογράφος σε
έγκυρες εφημερίδες και περιοδικά. Η άμετρη ζωή του και
η κατοχή τον κατέβαλαν. Αρρώστησε από φυματίωση και
πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Έκτοτε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί
(κρατικοί τότε) παρουσίασαν σε αποκλειστικές εκπομπές γι’
αυτόν. Προσωπικά ερεύνησα το αρχείο των ραδιοφωνικών
σταθμών και οι αρμόδιοι υπάλληλοι με απογοήτευσαν ότι
θα μπορούσα να βρω τέτοια στοιχεία. Στη δεκαετία του ’60
από το Ρ/Σ ΥΕΝΕΔ ένα ψυχρό φθινοπωρινό απόγευμα παιζόταν μια ωραία εκπομπή για τη ζωή και το έργο του Μπέζου. Μοναδικοί ακροατές στην πλατεία ο παπα-Αργύρης,
φίλος του «ΦΑΝΤΑΡΟΥ». Τελειώνοντας η εκπομπή, συγκινημένος ευχήθηκε ο Θεός να τον συγχωρέσει, ήταν μεγάλος
άνθρωπος. Και ο Αργύρης με γρήγορες κινήσεις, σήκωσε το
φλιτζάνι να πιει μια γουλιά καφέ, κρύβοντας έτσι ένα δάκρυ
που έπεσε και χάθηκε μέσα στο φλιτζάνι με τον καφέ.
Θάνος Καλαντζής
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Η διάπλαση των παίδων αρθρογραφεί

νέα

ιάπλαση

«Το θαλασσινό μεράκι»

Το Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 μετά
τους παραδοσιακούς χορούς με τα
παιδιά του Μέγα Αλεξάνδρου, τα
παιδιά του Συλλόγου ετοίμασαν
μία έκπληξη για όλους μας. Η παιδική μας χορωδία με την καθοδήγηση της μουσικού κ. Σοφίας Τουμπανάκη-Φρυσίρα τραγούδησαν
και απήγγειλαν καλοκαιρινά ποιήματα. Στη συνέχεια παρουσίασαν
ένα φανταστικό θεατρικό δρώμενο, βασισμένο σε μια ιδέα της κ.
Αριστέας Παρασκευάκου. Μια
ψαροταβέρνα με τους μπουζουξήδες, τις τραγουδιάρες με τα ντέφια
τους, τον ταβερνιάρη να σερβίρει
τους πελάτες, με τους ψαράδες και
τις ψαροπούλες να ταξιδεύουν με-

σοπέλαγα ψάχνοντας για ψάρια,
τα κορίτσια να κατεβαίνουν στη
γειτονιά με τις ομπρέλες τους και
τα παιδιά να χορεύουν ξένοιαστα
που άρχισε το καλοκαίρι.
Οι θαμώνες της ταβέρνας - παιδιά
του «Μεγάλου Αλεξάνδρου»- απο-

χαιρέτησαν το κοινό με χασάπικο
ζεϊμπέκικο και χασαποσέρβικο.
Όλοι χειροκρότησαν κατενθουσιασμένοι με γλυκές εντυπώσεις.
* Ευχαριστούμε το Γιάννη Πάτσιο, το Σύλλογο Μ. Αλέξανδρο

Παιδική
παχυσαρκία

Τα παιδιά που παρακολούθησαν
τα µαθήµατα υπολογιστών
σας εύχονται καλό καλοκαίρι

ΞΕΡΩ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΣΩΣΤΟ
ΝΑ ΛΕΩ ΑΛΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Σ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ Μ’ΕΧΟΥΝΕ ΠΑΤΗΣΕΙ,
ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΒΛΑΨΕΙ, Η’ Μ’ΕΧΟΥΝ ΒΡΙΣΕΙ.
ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ∆ΕΝ ΤΟ ΤΗΡΩ
ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΩ.
ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ
ΠΑΡΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΛΙΩΣΩ.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ .
∆Ε ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΩ.
ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΕΤΣΙ ΚΑΘΑΡΑ,
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ
ΚΑΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΑΡ∆ΙΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ
ΑΣΧΗΜΟΙ Η’ ΜΟΧΘΗΡΟΙ
ΜΑ ∆ΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝΕ ∆ΙΧΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΟΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ
∆Ε ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΩ
Κων/νος Γεωργίου Ανδρικόπουλος

Παραλία Βραχατίου

και τον κ. Μπόσγα για τη βοήθειά
τους στην παράσταση. Επίσης ευχαριστούμε την κ. Αθηνά Τσίρμπα
τον κ. Σωτήρη Ζωγράφο «Ο Μπάτης» και τα φυτώρια Κεχαγιά για
ό,τι πρόσφεραν για την παράσταση.

«Πλάνη και πραγματικότητα»

σαΒΒαΤΟ ΤΟυ ΛαΖαρΟυ

το σαΒΒατο τού λαΖαρού ΜαΖέύτηκαΜέ ολα τα Παιδια
τού σύλογού ΜΠολατιού και ξέκινησαΜέ ένα οδοιΠορικο
κανοντασ τον γύρο τού χΩριού λέγοντασ τα καλαντα τού
λαΖαρού. ΜαΖέΨαΜέ Πολλα λέΦτα και Μέ αύτα θα ΜΠορούΜέ να ΠαΜέ έκδροΜέσ να κανούΜέ έκδHλΩσέισ καI ηταν
Πολύ Ωραια και τού χρονού έλΠιΖΩ να ξαναΠαΜέ .ΠαραδέιγΜα Μέ τα λέΦτα Πού ΜαΖέΨαΜέ καλέσαΜέ έναν καραγκιοΖη
για τα Παιδια.

∆ηµήτρης ∆ηµάκης
τηλ. 6937-213309

Οι γιατροί εισηγητές της εκδήλωσής
μας για την παιδική παχυσαρκία. Στο
Αλκυών στις 16/4/2008. Τα τελευταία
χρόνια ακούμε όλο και συχνότερα ότι
ένα στα τρία Ελληνόπουλα πάσχει από
υπερβάλλον σωματικό βάρος και το ένα
τέταρτο από αυτά πάσχει από παχυσαρκία. Η παιδική παχυσαρκία είναι μια νόσος και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η αντιμετώπισή της είναι δύσκολη,
γιατί απαιτεί την κινητοποίηση πολλών
κοινωνικών δομών (οικογένεια, σχολείο,
τοπικές αρχές, πολιτεία). Η ενθάρρυνση
των παιδιών προς ένα πιο υγιεινό τρόπο
ζωής με έμφαση στη φυσική δραστηριότητα και την επιστροφή στα πατροπαράδοτα «Μεσογειακά» διαιτητικά πρότυπα αποτελούν αναγκαίες συνιστώσες,
αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρωταθλητές στην υγεία και την ευζωία και
όχι στην παιδική παχυσαρκία, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα.
Αναδημοσίευση από τη σχολική
Εφημερίδα Η ΑΛΚΥΟΝΗ

