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ΑΠΟ ΤΗ «ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ» ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Η Νέα Διάπλαση Μπολατίου
προσκαλεί μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσουμε μαζί
την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
(μαζί με το ποδήλατό σας …φυσικά)
στον 3ο Ποδηλατικό Περίπατο
που θα ξεκινήσει από την πλατεία του Μπολατίου
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 στις 10.00 π.μ.
Με τη δήλωση συμμετοχής
θα δίνονται μπλουζάκια και καπέλα,
ενώ στο τέλος θα κληρωθούν αρκετά ποδήλατα.
Να μη λείψει κανείς.
Η Νέα Διάπλαση συνεχίζει για 3η χρονιά
μια προσπάθεια που στόχο έχει την προβολή
του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μεταφορικού μέσου.
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε
και να συμμετάσχετε ενεργά σ’ ώστε να έχουμε μια
άψογη σε συμμετοχές και ασφάλεια διοργάνωση.

αρχίζουν οι παραστάσεις…

το ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 9.00μμ
ξεκινούν οι παραστάσεις στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη

«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»

Το έργο παρουσιάζεται
από τη Θεατρική Ομάδα
της Νέα Διάπλασης
Μπολατίου
σε σκηνοθεσία
Άννας Ρώτσιου
Στο Πολιτιστικό Κέντρο
Μπολατίου.
Να μη λείψει κανείς!!!
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η αυλή των θαυμάτων

ξ’ αφορμής του θανάτου
του Ιάκωβου Καμπανέλλη, στις 29 Μάρτη 2011,
όλοι θα ‘χουμε ακούσει ή θα έχουμε
δει κάποιο αφιέρωμα για τη ζωή και
το έργο του. Εγώ όμως θα ήθελα να
σας μιλήσω για την «Αυλή των θαυμάτων» ένα από τα θεατρικά του,
που μας παιδεύει και το παιδεύουμε
2 χρόνια τώρα.
Όταν το πρωτοδιαβάσαμε, αρχικά συμφωνήσαμε ότι αν και «ολίγον
παρωχημένο σαν ασπρόμαυρη ελληνική ταινία»- που όλοι ξέρουμε κάθε
της ατάκα- ήταν ένα δυνατό κείμενο. Έτσι νομίσαμε και αρχίσαμε να
το διαβάζουμε, να το αναλύουμε, να
το συζητάμε, να το στήνουμε και να
το σηκώνουμε άλλοτε απόλυτα συνειδητοποιημένοι, άλλοτε συνοφρυωμένοι με μια δεύτερη σκέψη «ωρε,
που μπλέξαμε!!» κι άλλοτε κουρασμένοι από την έκταση και την ένταση των ρόλων. Πολλές φορές είπαμε «τα παρατάμε» κι έπειτα πιο πεισμωμένοι, παρόλες τις αναποδιές
και τις καθυστερήσεις, ξαναπιάναμε
το κουβάρι απ΄την αρχή κάτω από
την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας
Άννας Ρώτσιου.
Κι αυτό το ασπρόμαυρο έργο άρχισε ν’ αποκτάει χρώμα και ξετυλίγοντας το κουβάρι μας αποκάλυπτε
όχι …. «μια ομορφιά» αλλά μια Ελλάδα που την κουβαλάμε μέσα στις

αναμνήσεις μας. Αποτυπώνει την
καθημερινότητα των απλών ανθρώπων της, που χωμένοι σε μικρές αυλές ζούσαν όλοι μαζί σαν μια οικογένεια. Μέσα σε μια τέτοια αυλή μεγάλωσα κι εγώ. Εκεί δεν υπήρχαν
μυστικά και κλειστές πόρτες κι όλα
τα μοιράζονταν: τα γλέντια, τις χαρές, τις πίκρες και τα όνειρά τους.
Σε μια τέτοια αυλή οι ήρωές μας
στοιβαγμένοι ζουν τη μίζερη ζωή
τους με στερήσεις αλλά και με κέφι
και πειράγματα όπως η Βούλα (Ανδρικοπούλου Σόφη), η Μαρία (Ελένη Καρυώτη) και η Αννετώ (Θωμαϊς Τιγκαράκη), κάνουν σχέδια για
να ξεφύγουν έστω και σαν μετανάστες σε μέρη απάτητα, σε χώρες μακρινές όπως ο Στέλιος (Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου) και ο Μπάμπης (Χάρης Βαμβακάς) ή φιλοσοφούν και υπομένουν, όπως ο Ιορδάνης (Γιάννης Πάτσιος) και η Αστά
(Βούλα Φρυσίρα). Κι όμως εκεί μέσα
γεννιούνται και αντρώνονται τα

Ένας ανανεωτής της
Ελληνικής θεατρικής γραφής
Μιλώντας για τον Ιάκωβο Καμπανέλλη, το πρώτο που πρέπει
να πει κανείς είναι ότι από εκείνον ξεκινά μια καινούρια μορφή
του Νεοελληνικού θεάτρου.
Υπήρξε η αρχή, η αφετηρία
των νέων θεατρικών συγγραφέων και «Η αυλή των Θαυμάτων» είναι ένα –το βασικότερο ίσως– ορόσημο για τους προσανατολισμούς των νεωτέρων συγγραφέων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Καμπανέλλη είναι η γνησιότητα και η ελληνικότητα.
Μιλώντας για την ελληνικότητα του Καμπανέλλη την
εννοώ σαν αναμόχλευση των δικών μας, των ντόπιων
προβληματισμών χωρίς όμως αποκοπή από τους ανάλογους προβληματισμούς του παγκόσμιου χώρου. Οι χαρακτήρες του έργου είναι αυθεντικοί ελληνικοί χαρακτήρες,
μορφές που μας είναι οικείες και γι αυτό μπορούμε εύκολα να τους αναγνωρίσουμε.
Η δεκαετία του 1950, κατά την οποία γράφτηκε και
παίχτηκε από το θέατρο του Καρόλου Κουν το έργο,εμπεριέχεται στο έργο με όλα τα μεγάλα προβλήματα της
Ελλάδας. Μετεμφυλιακές πληγές, την προσφυγιά,την μετανάστευση,τη φτώχεια,την πατρίδα που διώχνει τα παιδιά της !!!
Το θέατρο του Καμπανέλλη είναι ένα θέατρο που μας
προβληματίζει ή που κάνει τους προβληματισμούς μας πιο
ξεκάθαρους προβάλλοντάς τους μέσα από καθαρά ελληνικές εικόνες, μέσα από ένα κόσμο που τα ερεθίσματά
τους μας αγγίζουν και μας συγκινούν.
Και βέβαια μέσα από το «αγάντα Ιορδάνη» και την
«γλάστρα με το γεράνι» του νέου ζευγαριού ξεπηδάει πάντα η ελπίδα της ελληνικής ψυχής για καλύτερες μέρες !!!
Βαγγελίτσα Γρανιτσιώτη-Καλαντζή

εφηβικά όνειρα του Γιάννη (Ευάγγελος Σκούπας) και ο πρώτος του
έρωτας για τη Ντόρα (Ήλια Χατζηκιρλή), την όμορφη της αυλής, που
ματαιοπονεί για μια θέση στον ήλιο
και ξεπουλάει την αγνότητα της ψυχής της.
Mέσα σε κείνες τις ασβεστωμένες,
παστρικές αυλές, που μοσχοβολούσαν βασιλικό και γεράνια, έβρισκαν
καταφύγιο κυνηγημένοι μικρασιάτες πρόσφυγες, φτωχοί νησιώτες, κοπελίτσες από την επαρχία, άνθρωποι μεροκαματιάρηδες, που η ζωή
τους ήταν μεροδούλι-μεροφάι και η
μοίρα τους κοινή και καταδικασμένη όπως η μοίρα της Ελλάδας, να μη
σηκώνουν κεφάλι. Πάνω από τους
ξεχαρβαλωμένους τσίγγους, όπου
μετρούσες τις σταγόνες της βροχής,
άκουγες τη μυρωδιά του βρεγμένου
χώματος και τσαλαβουτούσες στα
λασπωμένα δρομάκια, άνθιζε ακόμα
και ο έρωτας … απέλπιδος, βουβός,
μέσα στα βλέμματα και στις σιωπές,

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ

Ο

Γιάννης Σμυρνιωτάκης ήταν ένας
ακόμη γραφικός, αλλά χαριτωμένος άνθρωπος που βρέθηκε στο
δρόμο της ζωής μου και μου έδωσε χαρές και
στοιχεία που υποκειμενικά τον κατατάσεις
στη δική σου σκάλα εκτιμήσεως των συνανθρώπων μας.
Ο Γιάννης Έλληνας Τσιγγάνος, ήταν αγράματος και η οικογένειά του είχε ιδιόκτητο
σπίτι στο Άργος. Μετά από κάθε φυγή για
εμπόριο ανά την Ελλάδα (αυτός έφτιανε καρέκλες από ψαθί και νάϋλον) γύριζαν στο
Άργος για να ξαναφύγουν για τόπους κοντινούς με στέγη το τσαντήρι τους.
Συναντηθήκαμε στο κέντρο εκπαιδεύσεως
Μεσολογγίου. Εκείνος με ειδικότητα «ΜΟΥΛΑΡΑΣ» κι εγώ «ΓΡΑΦΕΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ». Τον
πήρα υπό την προστασία μου, γιατί οι περισσότεροι στρατιώτες της διμοιρίας τον περιέπαιζαν.
Σε 40 ημέρες τελείωσε η εκπαίδευση και
στις μεταθέσεις βρεθήκαμε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), εγώ με βίσμα, αυτός τυχαίως.
Εκεί μείναμε 18 μήνες που όσο ήταν στη μονάδα ήταν συνεχώς μαζί μου. Δύο φορές την
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

όπως της Όλιας (Ειρήνη Χατζηκιρλή) και του Στράτου (Γιώργος Καλλιανιώτης) και ακολουθούσε κι αυτός τη μοίρα της βροχής που χάνεται
στα χαλίκια….
Τι έμεινε απ’ όλα αυτά; Μερικά
μισογκρεμισμένα χαμόσπιτα σε ερειπωμένες αυλές σε πολυσύχναστες
γειτονιές, πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες με νέους με μπριγιαντίνη
και κοπέλες με φουντωτά μίντι φορέματα και καπελάκια εποχής: γλυκόπικρες αναμνήσεις της παιδικής
μας ηλικίας και πολύς καημός μέσα
από φωνή του Καζαντζίδη και τα
τραγούδια του Θεοδωράκη. Όλα τ’
άλλα τα πήρε η ανεργία, η ξενιτιά
και η αντιπαροχή…. Τα σάρωσαν οι
εργολάβοι (Φάνης Τσούλης και Τάκης Βαρδουνιώτης) και τ’ αντικατέστησαν οι πολυκατοικίες μιας άναρχης δόμησης και μιας δήθεν οικονομικής ανάπτυξης.
Ίσως όλα αυτά να είναι ξένα για
τους νεότερους και να θυμίζουν χιλιοπαιγμένη ελληνική ταινία, αλλά
υπάρχουν μέσα μας, τα ζήσαμε, τ’
αγαπήσαμε όπως και τούτο το έργο
που θα μας τα ξαναθυμίσει… και
ίσως-ίσως ν’ ανακαλύψουμε πως τίποτα δεν είναι τόσο ξένο και μακρινό…, πως η Ελλάδα του τότε μοιάζει
με την Ελλάδα του σήμερα. Αυλαία
και πάμε!!!
Αριστέα Παρασκευάκου

εβδομάδα ήμουν υπηρεσία. Ο Γιάννης τότε
δεν έβγαινε έξω παρ’ όλο που είχε διανυκτέρευση. Με τις ώρες συζητούσαμε, γιατί ήθελε να μάθει και οι απαντήσεις που του έδινα, με έκπληξη ρωτούσε «πως τα ξέρεις όλα
ρε Καλαντζή;»
Σε αυτές τις ολονύκτιες συζητήσεις, προσπαθούσα να του περάσω κάποιο μήνυμα
για την ζωή.
Μου έλεγε λοιπόν ότι μόλις πάρουμε απολυτήριο από το στρατό θα εύρισκε μια κοπέλα «δική τους» και θα παντρευότανε. Θα
της έπαιρνε ρούχα και «ελληνικά», και δικά
τους. Εγώ προσπαθούσα να τον φέρω στα
δικά μας κοινωνικά μέτρα, λέγοντάς του ότι,
να κάνει ένα-δύο παιδιά για να μπορεί να τα
ζήσει και να είναι καθαρά όπως τα δικά μας.
Κάποια στιγμή ο Γιάννης χάθηκε από τον
λόχο. Ένας στρατηγός εν αποστρατεία ζήτησε από την διεύθυνση στρατηγείου ένα στρατιώτη σαν βοηθό της ηληκιωμένης συζύγου
και ο λοχαγός μας του έστειλε τον Γιάννη ο
οποίος μετακόμισε στο σπίτι του στρατηγού.
Τελευταίως έμαθα ότι ο Γιάννης πέθανε
πριν 5-6 χρόνια.
Στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας μας θα
σας διηγηθώ στιγμιότυπα από την καθημερινότητά μας με το Γιάννη στο στρατό και μέχρι την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε
στη ζωή σαν πολίτες.
(συνεχίζεται....)
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Μπολάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006. ΤΗΛ. 27410-55104
e-mail: neadiaplasi@gmail.com site: www.neadiaplasi.blogspot.com
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Μπολατιώτες
προπολεμικοί επιστήμονες

Στη σημερινή αναδρομή μου στα περασμένα πρόσωπα και γεγονότα του χωριού μας, σκέφτηκα ότι θα πρέπει να
γίνει μια αναφορά σε αυτούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν ώστε αυτό το μικρό
χωριό της Βόχας, να αναγνωριστεί και
ονομαστεί σχεδόν από την δεκαετία του
1920 «Το ευγενές Μπολάτι». Όμως απαραίτητη ζύμη για μια τέτοια τιμητική παραδοχή, ήταν και είναι η παιδεία και η
ανωτέρα μόρφωση μιας δυναμικής ομάδας νέων ανθρώπων οι οποία κατ’ ευτυχή συγκυρία ξεπήδησε τότε. Τους θυμάμαι από τον καιρό της κατοχής, διότι όλοι λίγο ως πολύ είχαν εγκατασταθεί
στο χωριό για να αντιμετωπίσουν τη θύελλα του πολέμου.Αλλά και στα επόμενα χρόνια πολλοί θυμόμαστε την παρουσία τους, άλλων πιο έντονη, κάποιων
πιο διακριτική, άλλων πιο αραιή. Ας
τους θυμηθούμε όμως έναν έναν και ας
πούμε στη νέα γενιά να ακολουθήσουν τ’
αχνάρια τους και να γίνουν καλύτεροι.
Γρανιτσιώτης Δημήτριος – Ιατρός
Πολέμησε στη Μικρά Ασία και τραυματίστηκε στο χέρι. Ωραίος άνδρας, ψηλός, σοβαρός, με ανώτερη ψυχή της οποίας η άρχοντιά καθρεφτιζόταν στο πρόσωπό του.Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από
το χωριό και πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες όχι μόνο στους Μπολατιώτες αλλά
και στους πέριξ πατριώτες. Η παροχή ιατρικής βοήθειας ήταν λειτούργημα γι αυτόν και όχι επάγγελμα. Η γνώμη του ήταν
βαρύνουσα και όλοι την αναζητούσαν.
Τιμήθηκε με την εκλογή του ως πρόεδρος
του ιατρικού συλλόγου Πελοποννήσου.
Τιγκαράκης Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Πολέμησε στη Μικρά Ασία και τον
έσωσε ο Φώτης Μέχλερης. Υπερδραστήριος στο επάγγελμά του και πολύ δημιουργικός με μεγάλη προσφορά στην παρούσα διαμόρφωση του χωριού. Πλατεία, νεκροταφείο, εκκλησίες, Άγ. Απόστολοι και σχέδια πολλών σπιτιών μετά
τον σεισμό του 1928. Αλλά και σπίτια σε
άλλα χωριά καθώς και εκκλησίες στον
Άσσο, Βραχάτι και αλλού. Είχε πολλές
δημιουργικές ιδέες και πρωτοβουλίες
για τον πρώτο σύλλογο, θεατρικές παραστάσεις, ανύψωση της φούσκας κλπ.
Πρωτοπόρος στην ανάδειξη του χωριού
ως «Ευγενές Μπολάτι». Τιμήθηκε ως Γενικός Διευθυντής ανοικοδομήσεως Πελοποννήσου και Διευθυντής Πολεοδομίας Αθηνών και τέλος επιθεωρητής Δημοσίων Έργων στο τμήμα υδραυλικών.
Σπανορρήγας Γεώργιος – Δικηγόρος
Σοβαρός άνθρωπος με μεγάλη περίσκεψη, με βαρύνοντα λόγο.
Μπέζιος Κωνσταντίνος – Ιατρός
Ψηλός, ωραίος άνδρας με αδιόρατο
χαμόγελο, ευγένεια και αρχοντική όψη.
Εξάσκησε την ιατρική στην Κόρινθο.
Έφυγε σκετικά νέος.
Παπαδημητρίου Δημήτριος – Φιλόλογος
Έμεινε στο χωριό μόνο κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετά πρόσφερε τις
υπηρεσίες του ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης.
Δημάκης Δημήτριος (Δημητράκης) –

Οδοντίατρος
Λεπτός, χαμογελαστός, απλός και διακριτικός με μεγάλη προσφορά στους
Μπολατιώτες. Στην κατοχή είχε ιατρείο
στο σπίτι του (τώρα Κ. Φιλιππίδη). Κατόπιν μετακόμισε στο Βραχάτι.
Τιγκαράκης Αριστείδης – Ιατρός
Υιός του Δημήτρη Τιγκαράκη (Σκερδέμπεη) και αδελφός του Γιάννου. Πολέμησε στην Μικρά Ασία και τότε
εγνώρισε και τη σύζυγό του. Πολύ ψηλός άνδρας, σωματώδης, με μεγάλη κεφαλή και βροντερή φωνή. Μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου και εξάσκησε την ιατρική
και έγινε Νομίατρος.
Αναστασίου Κωνσταντίνος (Κουρεμένος)
Είναι ο τελευταίος επιζών και διαμένει στο Ξυλόκαστρο.
Τιγκαράκης Βλάσιος – Φοιτητής Φαρμακευτικής
την Κάπου στα μέσα της φοιτήσεώς
του ήλθε σε διαμάχη με κάποιον καθηγητή του και αυτή ήταν η αιτία να διακόψει τις σπουδές του. Κατόπιν επέστρεψε στο χωριό και αναμείχθηκε με τα
της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Διατέλεσε
πρώτος πρόεδρος του χωριού το 1936.
(Μέχρι τότε το Μπολάτι και το Βραχάτι
αποτελούσαν ένα Δήμο). Επί προεδρίας
του ανηγέρθει το μνημείο του αγνώστου
στρατιώτη. Είναι έργο του μεγάλου γλύπτη Βιντζηλαίου και ο άγγελος εικονίζει
το πέταγμα της αθάνατης ψυχής του πεσόντος πολεμιστή προς τον ουρανό.
Εκτός όμως των ανωτέρω ανδρών,
στην ομάδα συμμετείχαν και μορφωμένες γυναίκες. Αυτές ήταν:
Αφροδίτη ΠαπακωνσταντίνουΤιγκαράκη σύζυγος Βλασίου
Η καταγωγή της ήταν από την Μάνδρα Αττικής και ήταν δημοδιδασκάλισσα. Επισκέφτηκε για πρώτη φορά το
Μπολάτι ως Αρσακειάδα το 1928, φιλοξενούμενη του Θανάση Ανεστόπουλου
(Μπρέσκα). Τότε γνώρισε τον Βλάδη
Τιγκαράκη και μετά από μακροχρόνιο
ειδύλιο παντρεύτηκαν το 1938. Κατά τη
διάρκεια της κατοχής δίδαξε στο δημοτικό σχολείο Βραχατίου και για ένα διάστημα και στο Μπολάτι στην αποθήκη
του συνεταιρισμού.
Τασία Λιούντρη σύζυγος Λιάσκου
Τελείωσε την παιδαγωγική Ακαδημία κι έγινε δασκάλα. Δίδαξε για πολλά χρόνια στο Βραχάτι.
Μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος ή άλλοι τους οποίους δεν αναφέρω
επειδή δεν τους θυμάμαι να έμεναν στο
χωριό όπως ο Κώστας Ανεστόπουλος,
δικηγόρος, αδελφός του Αργύρη.
Πάντως αυτοί ήταν οι επιστήμονες
του 1930 οι οποίοι έδωσαν μια περίοπτη θέση στο χωριό με το σύλλογο «Η
Διάπλασις», τις θεατρικές παραστάσεις
αρχαίου δραματολογίου, τα πανηγύρια
με τους ευρωπαϊκούς χορούς, τις νυχτερινές χαβάγιες από τον Αργύρη Ανεστόπουλο και με τη διαμόρφωση του Μπολατίου σε ένα πανέμορφο χωριό του
οποίου παραμένω λάτρης.
Δημήτριος Βλασίου Τιγκαράκης

Ο ΓΙΩΡΓΗΣ,

ο εφημεριδοπώλης της Βόχας

Ε

ίναι φορές που η μνήμη
ταξιδεύει στο παρελθόν,
με απίστευτη ταχύτητα
και νοσταλγία. Καρφώνεται μιά
εικόνα στο μυαλό και πλημμυρίζουν το είναι σου, αναμνήσεις
γλαφυρές, μυρωδιές ευωδιαστές.
Μπερδεύονται ήχοι και εικόνες
σε αρμονική συνάρτηση, θέλοντας, καλά και σώνει, να διασώσουν πρόσωπα και καταστάσεις, που ο πανδαμάτωρ χρόνος, σπρώχνει στο ποτάμι της λήθης, που οδηγεί στα σκοτεινά φαράγγια της
λησμονιάς. Μια τέτοια εικόνα ανέσυρε το φλογισμένο μου μυαλό
από το χρονοντούλαπο των παιδικών μου αναμνήσεων... Ο Γιώργης ο εφημεριδοπώλης..... Ο Γιώργης ήταν ένας μεγαλόσωμος μεσήλικας, μια εμβληματική φιγούρα της Βόχας, που τα δύσκολα χρόνια
της δεκαετίας του 1960-1970 περνούσε από τα χωριά της επαρχίας
μας, με αφετηρία το Βραχάτι και σημείο τερματισμού, του δρομολογίου του, το Ζευγολατιό και πωλούσε εφημερίδες και περιοδικά.
Με μοναδικό μέσο της δουλειάς του ένα ταλαιπωρημένο ποδήλατο ΒΙΣΜΑΡΚ, διαπερνούσε όλα τα ενδιάμεσα χωριά, με καταπληκτική ακρίβεια, ρυθμό και σταθερότητα. Τότε ακόμη, που τα ρολόγια ήσαν είδος πολυτελείας ή αξεσουάρ για τις γιορτές, διάφορα
γεγονότα, έδιναν τον τόνο της ημέρας και την προσδιόριζαν ωρολογιακά, π.χ. στις 11 περνούσε το τρένο και σφύριζε, το πρωί περνούσε ο ψαράς και η ώρα ήταν 8, το μεσημέρι ακουγόταν ο Γιώργης ο εφημεριδοπώλης και ήταν ώρα για φαγητό. Η πληθωρική φιγούρα του Γιώργη ξανάφαινε από την άσφαλτο με το ποδήλατο, με
μικρές στάσεις για να δώσει τις εφημερίδες, και χανόταν στην ανηφόρα του Πέππα προς την πλατεία. Η χαρακτηριστική, μπάσα και
στεντόρεια φωνή του, διαλαλούσε σε όλη την διαδρομή την πραμάτεια του... Εφημερίδεεεεες...Ακρόοοποληη, Βραδυνήήήή, Τα Νέέέα,
Ελεύθερος Κόόόσμος. Όταν έφθανε σε κάποιο σπίτι, που ήξερε ότι
αγόραζαν περιοδικά, φώναζε... Ρομάάάντζο, Θησαυρόόός, Φαντάάάζιο και συνέχιζε με τις εφημερίδες. Ο Γιώργης ο εφημεριδοπώλης
ήταν ογκώδης, παχύς και βλοσυρός. Δεν κατέβαινε από το ποδήλατο, παρά μόνο για σωματική του ανάγκη. Αλλά κι εκεί κάποιοι
χωριανοί έλεγαν ότι τον είχαν ακούσει να φωνάζει, μέσα σε κάτι
χτήματα....Ακρόόόπολη, Βραδυνήήή, Τά νέέέαααα.... Ήταν άνθρωπος ταγμένος στην δουλειά του. Λιτός και δωρικός στις κουβέντες
του, απόμακρος σε φιλίες και καθυστερήσεις,τυπικός και επαναλαμβανόμενος, σαν μηχανή. Την διαδρομή του, πέρα από την αναγνωριστική φωνή του, συνόδευε το τρίξιμο των πεντάλ του ποδηλάτου και της καημένης της σέλλας, που φαίνεται ότι δυσκολευόταν να σηκώσει το δυσβάσταχτο βάρος του και αγκομαχούσε μαζί
με την φωνή του. Για χρόνια ο Γιώργης ο εφημεριδοπώλης σεργιανούσε τους δρόμους της Βόχας, φέρνοντας τις ειδήσεις με τις εφημερίδες,τότε που τα ΜΜΕ, ήσαν το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες.
Οι προύχοντες του χωριού αγόραζαν εφημερίδα κάθε μέρα, ενώ οι
υπόλοιποι αγόραζαν τα Χριστούγεννα, που υπήρχαν γραμμένες οι
κληρώσεις των λαχείων και όταν έβγαιναν τα αποτελέσματα των
εισαγωγικών εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο, εφ’ όσον υπήρχε οικογενειακό ενδιαφέρον. Ο Γιώργης με το φαρδύ παντελόνι και την
καλογερική ζωστήρα, τα μεγάλα και μυτερά παπούτσια, σταματούσε το ποδήλατο στην άκρη του δρόμου, πατούσε με το αριστερό
πόδι στο έδαφος και τραβούσε από την δεξιά του πλευρά, που με το
χέρι αγκάλιαζε τον δεμένο- με μια δερμάτινη φθαρμένη ζώνη-μπόγο
των εφημερίδων, την εφημερίδα που του ζητούσες, όπως ο πολεμιστής τραβούσε το ξίφος από το θικάρι του.... Έπαιρνε τα χρήματα
στην μαυρισμένη χούφτα του χοντρού χεριού του και συνέχιζε στωικά την απαράλλαχτη διαδρομή του, αγόγγυστα και καρτερικά. Για
τον εαυτό του μόνο μιά μικρή απόλαυση επέτρεπε, την ώρα του ιδιόρρυθμου καθήκοντος. Στην πλατεία, πάνω στο ποδήλατο, μια κούπα κρασί από τα χέρια του Θόδωρα, μπροστά από το καφενείο....
Μια κούπα κρασί, ζωογόνα μεταλαβιά, νέκταρ και ανάσα για τον
ταπεινό εφημεριδοπώλη, που για χρόνια συνέχιζε το χρήσιμο έργο
του, ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης μιάς κοινωνίας, που έσφυζε από ζωντάνια, σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους. Αργότερα
ήλθε η τηλεόραση, έφυγαν οι παλιοί, μεγάλωσαν τα παιδιά, άλλαξαν τα πράγματα, σταμάτησε κι ο Γιώργης ο εφημεριδοπώλης να
περνάει... Συνταξιοδοτήθηκε? Δεν είχε πελάτες? Αρρώστησε? Ποιός ξέρει... Πάντως τα χωριά της Βόχας έμειναν χωρίς εφημεριδοπώλη, ή καλλίτερα χάθηκε η πολύτιμη και γραφική φιγούρα του Γιώργη του εφημεριδοπώλη, όπως λείπουν εμβληματικές φυσιογνωμίες
μιας άλλης δύσκολης μεν εποχής, όμως πιό ανθρώπινης, πιό ζεστής,
πιό έντονης και πολύχρωμης, που πήρε μαζί της πρόσωπα, ήχους,
γεύσεις και αρώματα, δίνοντας την θέση της στην εποχή του καταναλωτισμού και της επάρκειας, αλλά παράλληλα της αποπροσωποποίησης και του ατομισμού.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
http://ortha-kofta.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
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δραστηριότητες
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
μέσα απο την ηλεκτρονική μας σελίδα
http://neadiaplasi.blogspot.com/

26/12/10

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου.
Ακολούθησε σύντομο μουσικό πρόγραμμα με
έντεχνο τραγούδι με τον Κωστή Ανδρικόπουλο, τη Σόφη και τη Μαρία Ανδρικοπούλου και το Βαγγέλη Κωστάκη και χορός!!!
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
νέος Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκου και οι
Αντιδήμαρχοι του Νέου Δήμου Βέλου-Βόχας.

Απόκριες στο Μπολάτι - 5/3/11

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - 7/3/11

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Η

Νέα Διάπλαση παρουσίασε το θεατρικό
δρώμενο «ο γάμος στα χρονιά της οικονομικής κρίσης» στο πολιτιστικό κέντρο

Δ

υο παραστάσεις έγιναν στο Πολιτιστικό
Κέντρο Μπολατιου στις 26/12/10 με τη
θεατρική ομάδα του συλλόγου και το μονόπρακτο «Ξυπνά Άγιε Βασίλη».
Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με τα νάζια
του υπναρά Αγίου Βασίλη και όλοι εφυγαν ευχαριστημένοι γεμάτοι ευχές και χαρούμενη
διάθεση. Ακολούθησε πάρτυ στον παιδότοπο
Βραχατιου «joyland».

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ

Τ

Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Μπολατίου
«Νέα Διάπλαση» έκοψε την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 στις 6.00 μ.μ. στο
Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου την ετήσια
πίτα του συλλόγου και πραγματοποίησε την

ο Σάββατο 5/3/11 από τις 5.00 μ.μ. έως
και τις 2.00 π.μ. έγιναν δυο ξεχωριστές
αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Νέας Διάπλασης. Πρώτα το παιδικό πάρτι και μετά το αποκριάτικο γλέντι των
μεγάλων!!! Καλή παρέα...χορός και τραγούδι
έκαναν την παρέα ξεχωριστή!!! Άντε και του
χρόνου... Καλή Σαρακοστή σε όλους!!!

Μπολατιου!!! Αν και ο καιρός ήταν κρύος το
πολιτιστικό στέκι του συλλόγου γέμισε με 200
άτομα που χαρήκαν μια όμορφη παράσταση
από τη θεατρική ομάδα της Νέας Διάπλασης
σε κείμενο και επιμέλεια Ειρήνης Χατζηκιρλη.
Πολλά νέα πρόσωπα τίμησαν με τη συμμετοχή τους την ομάδα μας. Είχαμε τη φιλική
συμμετοχή της Όλγας και της Τιτίκας από
την Αθηνά ...των νέων κοριτσιών Κων/
νας και Έλενας…της Ελένης Πάστρα…του
Τριαντάφυλλου ...άντρα της Σόφης και

νέα
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των συμπεθέρων αυτών Βούκας και Μπάμπη…του Παναγιώτη Καλλά...του Ευαγγέλου Κωστάκη...του Γεωργίου Κατσαούνη...
της Φανής Μπάρτζη...που ως λεβέντης
γαμπρός δέχθηκε για νύφη του το ζωηρό
Γιάννη Πάτσιο...ενώ ξεχώρισε ο πάντα μηχανοκίνητος Σωτήρης Λιούλιας!!
Όλοι έδωσαν το δικό τους στίγμα στη φετινή
παράσταση...και έφεραν σε αίσιο τέλος.
Το διπλό φετινό γάμο…που ευλόγησε ο Παπα
-Πάνος!!!
Στο τέλος οι κυρίες του συλλόγου προσέφεραν
ένα μοναδικό σαρακοστιανό κέρασμα σε περίπου 200 άτομα που τίμησαν με την παρουσία
τους την όλη εκδήλωση!!! Στο χορευτικό γλέντι που ακολούθησε ξεχώρισαν πολλοί...κυρίως
όμως η μοναδική κ. Τούλα Λάσκα!!!

Ευχές και πασχαλινά έθιμα στο Μπολάτι από
τη Νέα Διάπλαση.

τα εθιμα του πασχα
ζωντανεψαν και φετος!!!

Σάββατο, 26 Μαρτίου
• 8:30 μ.μ. - 11:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝ

Λαμπαδηδρομία
Εθελοντικής
Αιμοδοσίας
Κάθε χρόνο η ΠΟΣΕΑ (Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών) διοργανώνει Λαμπαδηδρομία
Εθελ. Αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα.
Η Λαμπαδηδρομία αρχίζει τον Αύγουστο και ολοκληρώνεται περίπου τον
Οκτώβριο. Μετέχουν Εθελ. Αιμοδότες
και άλλοι φορείς και σκοπός της κίνησης αυτής είναι η προώθηση της ιδέας
της Εθελ. Αιμοδοσίας καθώς και της δωρεάς ιστών-οργάνων σώματος.
Από φέτος και ο Σύλλογός μας θα πάρει μέρος στη Λαμπαδηδρομία με τους
Εθελ. Αιμοδότες της Τράπεζάς μας.
Γεωργία Αγγέλαινα.

Η

Νέα Διάπλαση - ο Μέγας Αλέξανδρος
και τα σχολεία και οι Σύλλογοι Γονέων του
Βραχατίου ετοίμασαν εκδήλωση - «κλείνοντας
τα φώτα στο Βραχάτι» για την κλιματική αλλαγή με θέμα «η ωρα της γης».

Όλα τα σπίτια του Μπολατίου άνοιξαν τις φιλόξενες πόρτες τους στα παιδιά από τα Λαζαράκια!!!
Ο Σωτήρης Λιούλιας ακούραστος...μαζί με τους
φίλους του μας πρόσφερε νέες συγκινήσεις με
τη παραδοσιακή Μπολατιώτικη φούσκα.
Ο Θυμιος Κουϊνης παρουσίασε για δεύτερη
φορά έναν μοναδικό Ιούδα αποδεικνύοντας
πόσο καλά γνωρίζει τα μυστικά του Ιούδα!!!

16/4/11

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Η εκδρομή στην Ελώνα και
τον Κοσμά

Το Σάββατο 14/5/11 μια ξεχωριστή εκδρομή
στις ομορφιές της Αρκαδίας από το Άστρος
έως το Λεωνίδιο και έως και τον Κοσμά και
την Mονή της Παναγιας της χελώνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το σύλλογο μας!!!

μ

ε καλεσμένο τον κ. Παναγιωτη Σαλονίτη ο οποίος
έπαιξε στην ταινία και μίλησε για τα
δελφινάκια του ανθρακικού ...πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη προβολή της κινηματογραφικής
μας λέσχης με τα δελφινάκια του
ανθρακικού του Ντίνου Δημόπουλου. Παραλληλα έγινε και έκθεση των έργων των μαθητών της
ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Βραχατίου και κληρώθηκαν βιβλία
για τους μαθητές που συμμετείχαν.
Τα βιβλία πρόσφερε η Νέα Διάπλαση και ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου!!!

το βράδυ μας βρήκε στο πάντα όμορφο Ναύπλιο...με την υπόσχεση να γίνουν κι άλλες τέτοιες εκδρομές στο μέλλον!!!
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Υπογονιμότητα
Ω

ς υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία
ενός ζευγαριού να τεκνοποιήσει μετά
από ένα έτος ελεύθερων και τακτικών
σεξουαλικών επαφών. Περίπου το 15% των έγγαμων ζευγαριών που έχουν ελεύθερες επαφές επί περισσότερο του ενός έτους παρουσιάζει πρόβλημα
γονιμότητας με το 40% περίπου από αυτά τα ζεύγη
να παρουσιάζει πρόβλημα γονιμότητας ο άνδρας
από μόνος του ή σε συνδυασμό με τη γυναίκα. Η
συχνότητα υπογονιμότητας στο γενικό πληθυσμό
είναι δύσκολο να καθοριστεί και διαφέρει στις διάφορες χώρες.
Η κατανομή των αιτίων υπογονιμότητας είναι
επίσης δύσκολο να καθοριστεί εξαιτίας των πολλών διαφορετικών παραγόντων που υπεισέρχονται δεδομένου ότι ο πληθυσμός θεωρεί «ταμπού»
την αδυναμία τεκνοποίησης, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν ζευγάρια που δεν αναζητούν ιατρική
βοήθεια ή να την αναζητούν σε μη εξειδικευμένα
κέντρα ή ακόμα και να αρνούνται να υποβληθούν
σε διαγνωστικές εξετάσεις θεωρώντας, κατά το συνήθως λεγόμενο, ότι οι ίδιοι δεν αντιμετωπίζουν
κανένα πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, η υπογονιμότητα είναι σχετική και όχι απόλυτη.
Στην πραγματικότητα τα αίτια υπογονιμότητας
μπορούν να αφορούν τόσο στον άνδρα όσο και
στη γυναίκα και για το λόγο αυτό συνήθως καλούνται και οι δύο να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις. Ως γενική κατηγοριοποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αίτια υπογονιμότητας διακρίνονται σε αίτια που αφορούν στον άνδρα και στη
γυναίκα. Τα αίτια που αφορούν στον άνδρα περιλαμβάνουν συνήθως ενδοκρινικές παθήσεις στον
άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – όρχεις, σε διαταραχές της στύσης και της εκσπερμάτισης, σε διαταραχές των ίδιων των όρχεων αλλά και στη λειτουργία του λοιπού γεννητικού συστήματος, σε ανοσολογικές διαταραχές και σε χρωμοσωμικές και γονιδιακές ανωμαλίες σε σπανιότερες περιπτώσεις.
Η γυναικεία υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε ανωοθυλακιορρηξία (προερχόμενη κυρί-

SUPER MARKET

Λουμάνης
τηλ. 27410-51888
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ως από ενδοκρινικά αίτια) και σε παράγοντες που
αφορούν στον τράχηλο, στη μήτρα, στις σάλπιγγες και στο περιτόναιο (όπως για παράδειγμα επί
ύπαρξης συμφύσεων και ενδομητρίωσης). Η ανωοθυλακιορρηξία αποτελεί το συχνότερο παράγοντα γυναικείας υπογονιμότητας (~40% των υπογόνιμων γυναικών και 15% των υπογόνιμων ζευγαριών) και αφορά κυρίως σε ενδοκρινολογικές καταστάσεις. Σε υπογονιμότητα, επίσης, μπορούν να
οδηγήσουν παράγοντες όπως ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, ύπαρξη ινομυωμάτων, φλεγμονές
των σαλπίγγων (υδροσάλπιγγα), φλεγμονώδης νόσος της πυέλου καθώς και ανωμαλίες που σχετίζονται με την τραχηλική βλέννη (παχιά και κολλώδης βλέννη, λίγη σε ποσότητα, ύπαρξη αντισπερματικών αντισωμάτων). Σε ένα μικρό ποσοστό, τα
αίτια της υπογονιμότητας παραμένουν αδιευκρίνιστα και, τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη
αντιμετώπιση από το ζευγάρι (επαφές σε μη γόνιμες ημέρες, stress κλπ).
Το stress αποτελεί συχνό επακόλουθο της πραγματικής ή όχι αδυναμίας τεκνοποίησης και συχνά
αποτελεί και αίτιό της. Προκύπτει από το αίσθημα αποτυχίας πραγματοποίησης του ανδρικού και
γυναικείου ρόλου και από το φόβο για ενδεχόμενη
αδυναμία επιτέλεσης του αναπαραγωγικού «καθήκοντος», όπως τουλάχιστον αυτό χαρακτηρίζεται
από τον οικογενειακό και κοινωνικό κύκλο.
Ζευγάρια που παρά την επιθυμία τους δεν έχουν
αποκτήσει παιδί μετά από ένα έτος συχνών κι
ελεύθερων σεξουαλικών επαφών, μπορούν να επισκέπτονται τους ειδικούς γυναικολόγους, εξειδικευμένους σε θέματα υπογονιμότητας, προκειμένου να λαμβάνουν επιστημονική, υπεύθυνη ενημέρωση και αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που θα
χρειαστεί. Ο γιατρός λαμβάνει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό από το ζευγάρι και στη συνέχεια, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, προχωρά στην εκτέλεση κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι παθολογικής κατάστασης η οποία χρίζει θεραπείας. Οι περισσότερες περιπτώσεις υπογονιμότητας θεραπεύονται και η γονομότητα αποκαθίσταται μετά από
τη θεραπεία. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί
να χρειαστεί να εφαρμοστεί μέθοδος τεχνητής γονιμοποίησης.
Γυναίκες που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν
ζήτημα υπογονιμότητας, μπορούν να το συζητήσουν με τη Μαία και το Μαιευτή τους, οι
οποίοι και θα τους κατευθύνουν στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν χρειαστεί. Σε κάθε
περίπτωση τα ζευγάρια που δεν τεκνοποιούν
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως taboo αλλά αυτόβουλα και πρόθυμα να αναζητούν βοήθεια.

παραλια βραχατιου

Μιχάλης Μώρος
MSc (c) «Έρευνα στη γυναικεία
αναπαραγωγή»
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαιευτής Κ.Υ. Γκούρας Κορινθίας
Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών Ναυπλίου

Τ

Κων/νος
Χασαπάκης

Μπολάτι
τηλ. 27410 50296

ην Κυριακή 8 Μάη ήταν η γιορτή
της μητέρας. Πρώτη μου φορά
δέχτηκα ευχές εκείνη την ημέρα
και θυμήθηκα μια έκφραση που πάντα μου έλεγε η μαμά μου, «όταν γίνεις μάνα θα καταλάβεις..»
Μια φράση που την έχω ακούσει
άπειρες φορές, είτε χάριν αστεϊσμού
είτε πάνω σε καβγά.
Τελικά, γιατί η μάνα -αν όχι πάντα- τις
περισσότερες φορές έχει δίκιο; Από
ένστικτο;
Είναι, μάλλον, έμφυτη αυτή έκτη αίσθηση να «μυρίζονται» από μακριά
κινδύνους, λάθη, στενοχώριες, κακές
επιρροές κι είναι πάντα έτοιμη να προστατεύσει.

ιάπλαση

Υπογεννητικότητα
– Γήρανση του πληθυσμού
Η υπογεννητικότητα
μπορεί να απειλήσει τη
δομή μιας χώρας.
Διάφοροι οικονομικοί, κοινωνικοί ή ιατρικοί
παράγοντες μπορούν να ενισχύσουν την υπογεννητικότητα. Στους οικονομικούς παράγοντες, η
παρούσα κατάσταση και η οικονομική ανασφάλεια συνεπάγονται επιπτώσεις στην υπογεννητικότητα. Στους κοινωνικούς παράγοντες, θα μπορούσε να αναφερθεί η κρίση τους γάμου, η αύξηση των διαζυγίων και η μονογονεϊκή οικογένεια. Στους ιατρικούς παράγοντες, φαίνεται ότι η
μείωση της βρεφικής θνησιμότητας ακολουθείται
από υπογεννητικότητα μετά από κάποια χρονική περίοδο (Ανδρονίκου 2001), ενώ η υπογονιμότητα αποτελεί μια από τις αιτίες της υπογεννητικότητας.
Αντλώντας στοιχεία από μακριές χρονικές περιόδους διαπιστώνεται ότι η γεννητικότητα στην
Ελλάδα έπεφτε μονίμως. Μετά το 1950 η γεννητικότητα ήταν 19-20 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους. Μετά το 1980 η γεννητικότητα έπεσε σε
κάτω από 12 γεννήσεις ανά 100 κατοίκους. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρούνται οριακές διαφορές μεταξύ των γεννήσεων και των θανάτων.
Σύμφωνα με την Κοινοτική Στατιστική Υπηρεσία
το 2001 υπήρχαν 10.1 γεννήσεις και 9.5 θάνατοι
ανά 1000 κατοίκους. Η υπογεννητικότητα οφείλεται τόσο στη μείωση του αριθμού των ατόμων
αναπαραγωγικής ηλικίας όσο και στη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των πολύτεκνων οικογενειών. Η αναλογία των γυναικών που έχουν
μόνο ένα δι’ αυξάνει.
Γενικά είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια
έχει επιτευχθεί σημαντική ελάττωση της θνησιμότητας. Η ελάττωση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο
στην κατανομή των ηλικιών. Μικρή θνησιμότητα και μεγάλη υπογεννητικότητα οδηγούν στην
προοδευτική γήρανση του πληθυσμού. Με δεδομένη λοιπόν την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και της υπογεννητικότητας έχουμε προοδευτική ελάττωση του ενεργητικού δυναμικού
της χώρας. Αυτό συνεπάγεται της αύξηση της
αναλογίας του πληθυσμού που πρέπει να τύχει
της φροντίδας (οικονομικής, ιατρικής κλπ.) από
τις μικρότερες ομάδες ηλικιών.
Στη χώρα μας, η μεγάλη αύξηση του ποσοστού
των ηλικιωμένων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη
μείωση της νεανικότητας του πληθυσμού (ποσοστό νέων κάτω των 14 ετών) που από σχεδόν 29%
που ήταν το 1951, έπεσε κοντά στο 15% το 1999.
(Βιβλιογραφία: «Οικογενειακός Προγραμματισμός» Ιατράκης Γ. – Καθηγητής Μαιευτικής
– Γυναικολογίας)
Αγγέλαινα Γεωργία, Μαία

……για την μητέρα
Όλοι μας το έχουμε βιώσει και όλοι
μας έχουμε θυμώσει επειδή στο τέλος
είχαν όντως δίκιο..
Και το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι ότι αυτό δεν σταματάει ποτέ, είτε
είσαι 5, 15, 20, 33 χρόνων..
Τώρα πια μαμά κι εγώ, καταλήγω στο
συμπέρασμα ότι χαίρομαι που δεν
σταματάει ποτέ.
Η μάνα, έχει την εξής ιδιότητα, είναι
ακούραστη. Δεν ξέρω πως γίνεται
αυτό, σαν να έχει μπαταρίες που δεν
αδειάζουν ποτέ. Μπορεί να δουλεύει ένα τρελό 10ωρο, να γυρνάει σπίτι, να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να ταΐζει, να παίζει και να γίνεται κι αυτή ξανά παιδί, να παρηγορεί,

να κοιμίζει, να είναι γυναίκα. Η αλήθεια, είναι βέβαια, ότι θέλει να τα κάνει κι όλα μόνη της!
Έχει κι ένα φιλί, μα ένα φιλί, που δεν
συγκρίνεται με κανένα άλλο!
Γιατί είναι απλά θαυματουργό, λειτουργεί δηλαδή σαν αντιβίωση, τα
διώχνει όλα.
Κι η αγάπη της είναι δεδομένη, αστείρευτη, δεν ζητάει ανταλλάγματα.
Λοιπόν μαμά, είχες δίκιο, όταν γίνεσαι μάνα καταλαβαίνεις και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερα όσο περνούν τα χρόνια.
Χρόνια πολλά-πολλά μανούλες..

Λίλα Τιγκαράκη
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Η Νέα Διάπλαση ευχαριστεί τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Μέγα Αλέξανδρο Βραχατίου για την
οικονομική προσφορά για την αγορά καθισμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου
Σάββατο 26/6/11 Η μεγάλη εκδήλωση παραδοσιακών χορών από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου και το
Μέγα Αλέξανδρο Βραχατίου θα γίνει φέτος το Σάββατο 26/6/11 στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου με
τη συνδρομή της νέας διάπλασης με θεατρικά δρώμενα που θα πλαισιώσουν τους χορούς!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε τους Δημήτρη Αναστασίου
και Φώτη Καλέκο για τις ξυλουργικές εργασίες που πρόσφερε στο σύλλογό μας.

Εδώ κάτι
μαγειρεύουν
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

Προτάσεις και προορισμοί
Λισαβόνα

Η δυτικότερη πρωτεύουσα του κόσμου
δροσίζεται από τον ποταμό Τάγο και είναι το στολίδι της Πορτογαλίας. Το κλίμα της είναι μεσογειακό με καταιγίδες να
έρχονται από τον Ατλαντικό κατά καιρούς.
Φτάνει κανείς αεροπορικώς μέσω Ελβετίας ή Γερμανίας ενώ ένας ακόμα οικονομικός τρόπος να πάει κανείς είναι μέσω
Μαδρίτης με τρένο. Οι πορτογάλοι είναι πολύ φιλικοί και πολύ οργανωμένοι
τουριστικά ώστε να βρείτε όλα αυτά που
θέλετε να επισκεφτείτε.
Που θα μείνω; Το κέντρο της Λισαβόνας όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της πολιτισμικής της κληρονομίας αποτελείται από της συνοικίες Bairro
Alto-Μπάιχου Άλτου (Η πάνω γειτονιά) όπου το πορτογαλικό στοιχείο σμιγεί με το βραζιλιάνικο και υπάρχουν παντού μπαράκια με Σάμπες, Ρούμπες και
τα σχετικά.
Υπάρχει το Σιάδου-Chado όπου είναι
πολύ καλά και σχετικά φτηνά να μείνει
κανείς καθώς είναι φοιτητογειτονία και
πολύ ζωντανή από άποψη μαγαζιών και
τέχνης του δρόμου.

Για όσους εντυπωσιάζονται από τη Γοτθική αρχιτεκτονική και θέλουν να ζήσουν μέσα στην καρδιά της Λισαβόνας
η Alfama είναι το καλύτερο μέρος. Τα
παλιά τραμ περνάνε από μέσα και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου στολίζει τη γειτονιά.
Οι απανταχού παρόντες κοσμοπολίτες
μπορούν να επιλέξουν την Εστρέλλα με
τους βοτανικούς της κήπους, τα ξενοδοχεία και τα σπα. Στην Εστρέλλα βρίσκονται και τουριστικά γραφεία τα οποία οργανώνουν κρουαζιέρες στις ηφαιστειακές νήσους αζόρες. Η Εστρέλλα είναι
το Κολωνάκι της Λισαβόνας αντίστοιχα.
Τι πρέπει να μην χάσω; Οπωσδήποτε κανείς στη Λισαβόνα πρέπει να δει
τη δύση του ήλιου από το κάστρο του
Αγίου Γεωργίου, να περπατήσει τα στενά
της Αλφάμα και να πάει να ακούσει Φάδου (Fado), τη λαϊκή τους μουσική που
τραγουδά τη μοίρα. Αξιόλογα είναι το
Αρχαιολογικό μουσείο της Λισαβόνας,
το ναυτικό μουσείο, το μουσείο μαριονέτας και το μουσείο των ανακαλύψεων.
Το ωκεανάριο, το μεγαλύτερο ενυδρείο
της Ευρώπης θα κόψει την ανάσα σε μικρούς και μεγάλους. Ο πύργος στην συ-

ΓΕΡΟ-ΜΠΟΛΑΤΙ !!!!!!

Υλικά:

1 + 1/2 κούπα σπορέλαιο
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1 + 1/2 κούπα ζάχαρη (αν δεν τα θέλουμε πολύ
γλυκά βάζουμε 1 κούπα)
1 κούπα (μεγάλη) χυμό πορτοκάλι
1 φλυτζάνι του καφέ κονιάκ ή λικέρ της αρεσκείας μας
ξύσμα πορτοκαλιού ή βανίλιες
1 φακελάκι μπέϊκιν πάουντερ
2 κουταλάκια του γλυκού σόδα διαλυμένη στο
κονιάκ
σχεδόν 2 πακέτα αλεύρι αλατίνη (κρατάμε λίγο
από το δεύτερο πακέτο) να είναι η ζύμη ούτε
πολύ μαλακή ούτε πολύ σφικτή.

Εκτέλεση:
Κτυπάμε με το σύρμα το λάδι με τη ζάχαρη, ρίχνουμε το χυμό, το κονιάκ, το ξύσμα και τέλος
το αλεύρι με το μπέϊκιν. ζυμώνω το μείγμα να
είναι μέτριοκαι το χωρίζω στη μέση. Το κάθε
κομμάτι το χωρίζω σε 3 μπαστούνια.
Τα βάζω στη λαμαρίνα και τα πατάω με το χέρι
όσο είναι η παλάμη του χεριού. Με το πηρούνι ανάποδα τους κάνω σχέδιο και μετά τα χαρακώνω μέχρι κάτω.
Ψήνω στον αέρα και τις 2 λαμαρίνες στους
180ο και αφού πάρουν χρώμα και μισοψηθούν τα βγάζω από τον φούρνο τα ξανακόβω
και κάθε κομμάτι το γυρίζω στο πλάϊ με το μαχαίρι και τα ξαναβάζω στο φούρνο για 10’ περίπου να ψηθούν και από την άλλη μεριά, να ξεροψηθούν.
Καλή επιτυχία,

Καίτη Τσαντάκη

Έχει μια περίεργη γεωμορφολογία το Μπολάτι, καθώς το κοιτάζεις από τον Φάρο του Ηραίου, απέναντι. Μοιάζει με άνθρωπο ξαπλωμένο,
σε ένα πράσινο πάπλωμα, σε μια στάση που θυμίζει την ανάπαυση του πολεμιστή. Τα πόδια του
κατεβαίνουν από τους δρόμους του Ζώρα και του
Ζαρουχλιώτη και βρέχονται στην θάλασσα του
Κορινθιακού κόλπου. Η καρδιά του χτυπάει στο
καμπαναριό του Άη Γιώργη, αδιαλείπτως εδώ και
200 περίπου χρόνια. Το στομάχι του καλοταϊσμένο από τα μαγαζιά της
πλατείας, ώστε να συντηρεί το σφριγηλό και ταλαιπωρημένο κορμί του.
Το κεφάλι του ακουμπάει στις Κοκκινιές, ενώ κάτω από το κασκέτο του
-που έχει για κορώνα τους 12 Αποστόλους, ξεπετάγεται καλοχτενισμένη,
σκιερή και προστατευτική, σαν στοιχημένες σειρές ευκαλύπτων, η πλούσια κόμη του.
Τα χέρια του αναπαύονται στο ολοπράσινο στρωσίδι, ενώ τα ακροδάκτυλά του σκαλίζουν αέναα την γη στους Μουλάδες, τον Βαρελά και το
Μπασδί. Το φαιοπράσινο παντελόνι του καλύπτεται πάνω από τον καβάλο από μια πανέμορφη και φανταχτερή καρώ πουκαμίσα, όπου κυριαρχούν το πράσινο, το λευκό, το κεραμιδί το πορτοκαλί και όλες οι ενδιάμεσες αποχρώσεις. Σαν σπιτάκια αρχιτεκτονικά ευθυγραμμισμένα,που κόβονται από πράσινες και μολυβένιες λωρίδες-κουτάκια στολισμένα με κήπους και κάθε λογής λουλούδια, κυψέλες ζωντάνιας, πίνακες μοναδικής
και εκπάγλου ωραιότητας. Στον λαιμό του, έξω από την πουκαμίσα έχει
δεμένη μια καταπράσινη κάπα. Πάνω από την λαιμοδεσιά της Νέας Εθνικής, προβάλλει φανταχτερός και πολύχρωμος ο γιακάς του, οικισμός -περιδέραιο, που στολίζει το πεταχτό του λαιμοκάρυδο- που τα παλιά τα χρόνια το έλεγε γαλάρι του Φαφούτη. Στην δεξιά τσέπη της πουκαμίσας του
εγκολπώνεται με ευλάβεια και προσοχή το πορτοφόλι του με την εικόνα
των Αγίων Αναργύρων, όπου μέσα έχει φυλαγμένες τις φωτογραφίες από
αγαπημένα πρόσωπα,που ο ήλιος τους βασίλεψε για πάντα, αλλά η μνήμη του τα αγκαλιάζει με νοσταλγία και αιώνια αγάπη. Κάτω από την καρδιά του έχει κρεμασμένη την εικονίτσα του Σωτήρα, που αστραποβολάει, κι εκείνος με περίσσια οικειότητα την έχει ονομάσει Αγιασωτήρα. Πάνω

ψηλά στο στήθος του έχει για φυλαχτό το προσκυνητάρι των Αγίων Αναργύρων, δώρο της γριά Φράγγενας... Δερμάτινες λωρίδες, τιράντες ασημένιες και ακανόνιστες, αυλακώνουν την καλοσιδερωμένη πουκαμίσα του,
...δρόμοι που περιδιαβαίνει,όταν οι ανάγκες της καθημερινότητάς του το
καλούν. Ζώνη αργυρόχρωμη περισφίγγει την ντελικάτη μέση του, παλιά
Εθνική την έλεγε...., για να θυμάται ότι την τακτοποιούσε, όταν τα βήματα της ζωής του τον έστελναν στην Κόρινθο, την Αθήνα ή την Πάτρα και
όταν έφθανε η ώρα να υποδεχτεί τα ξενιτεμένα του παιδιά. Η δεξιά τσέπη
του παντελονιού του, για χρόνια ήταν αποθήκη παραφουσκωμένη όπου
εγκιβωτίζονταν η σοδειά του μόχθου του, ενώ τελευταία -με την παρακμή του εμπορίου -την έχει μετατρέψει σε χώρο, όπου αποθηκεύει, ως καλοκάγαθος παππούς, το αριθμητήριο- κομπολόι του, καραμέλες και παιχνίδια για τα παιδιά.... Νέα Διάπλαση την λέει για να τονίσει ότι παρ’ότι είναι γέρος άνθρωπος, μπορεί και χαράζει καινούργια περπατησιά. Από τις
σχισμές της κάπας του ξεπροβάλλουν γυμνά τα πολυδουλεμένα μπράτσα
του, που τα αποκαλεί Μπασδί το ζερβό και το δεξί Βαρελά, και τα δυό
μαζί Μουλάδες, για να του θυμίζουν τα παλιά αφεντικά της δούλεψής
του......Μοιάζουν με δρόμους που ...... μακιγιάρισε με ασφαλτόστρωση,
λες κι ήθελε να κρύψει τα νεροφαγώματα και τις χαρακιές από τις αμέτρητες χειροδουλειές....Όπως σκέπασε και τα σαιτάρια και τ αυλάκια, που κυλούσε ο ιδρώτας και δρόσιζε το κορμί του.... Κάθετα στα πόδια του, πάνω
από τα γόνατά του, χαλαρώνει η γέρικη μεταλλική φλογέρα του, δώρο
της νιότης του, που σφύραγε σαν τρένο, κάθε φορά που ο ήλιος δρασκέλιζε στον ορίζοντα -αντίστοιχη του μήκους της δρασκελιά.... Μέχρι τελευταία, που τον προλαβαίνει, γρατζουνίζοντας τα αυτιά του η καμπάνα του
Άη Γιώργη, που κανοναρχεί τα περάσματα της ώρας και την παράτησε....
-Δεν μας ξεγελάς γερο Μπολάτι..... Όσο η καμπάνα του Άη Γιώργη αχοσπέρνει με καμάρι τα σκιρτήματα της καρδιάς σου, κι όσο τα πετεινά του
ουρανού κεντούν τον ουρανό πάνω από το κορμί σου, τιτιβίζοντας τις μελωδίες του ξύπνιου και της ανατολής, είμαι βέβαιος... Κάτι θα σκαρφιστείς
να μας κάνεις, για να επιβεβαιώσεις την ζωντάνια και την ευρηματικότητά
σου. Δεν είναι τυχαίο που είσαι όλα αυτά τα χρόνια, αδιαμφισβήτητα, ο
πρώτος χορατατζής από τα χωριά της Βόχας.....

SUPER MARKET
Βραχάτι
Κορινθίας

Ελαστικά
Ζάντες

τηλ. 27410 54650

νοικία Μπελέμ και ο Χριστός της Λισαβόνας είναι επίσης πανέμορφα
Πώς να μετακινηθώ;
Υπάρχει ένα λεωφορείο που με 19
ευρώ το διήμερο έχει διαδρομές από
της 9 το πρωί μέχρι τις 18.30 το βράδυ
και κάνει στάση έξω από όλα τα αξιοθέατα. Γενικά όμως στο κέντρο οι αποστάσεις είναι περπατήσιμες.
Τι να φάω;
Στην Πορτογαλία υπάρχει μεγάλη προσφορά σε θαλασσινά και μάλιστα φτηνά θαλασσινά. Ο καλύτερος μεζές τους
είναι το Πρέγκου-Prego το οποίο είναι
ψωμί με τηγανιτό μοσχάρι και αυγό και
από γλυκίσματα οι Pasties de Natal- πάστες με κρέμα και ξύσμα από Mango.
Από κρασιά οι Πορτογάλοι θα σας πουν
ότι το καλύτερο πόρτο είναι το ξερό
λευκό και όχι το κόκκινο γλυκό που
πουλάνε οι κάβες εδώ ως καλό πόρτο.
Επίσης για τους τολμηρούς οι βραζιλιάνικη κουζίνα προσφέρει ωραία κρεατικά
με μαύρα φασόλια, τηγανιτές πιπεριές
και γενικά είναι μια κουζίνα για χορτοφάγους και οσπριοφάγους που θα την
πετύχετε στο Bairro Alto.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ανδρέας
Δέδες
Πλατεία Μπολατίου

τηλ. 27410-55438

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
http://ortha-kofta.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

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

ιάπλαση

Σε όσους είχαν την τύχη να γεννηθούν πριν το 1980…
H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε...
Ήμαστε μια γενιά σε αναμονή: περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας.

Έ

πρεπε να περιμένουμε δύο
ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε, δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε
και τις Κυριακές έπρεπε να μείνουμε
νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουμε.
Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με
την αναμονή...
Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να
πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. Κάναμε ταξίδια 10 και 12
ωρών, πέντε άτομα σε ένα Ντε-Σε-Βο
και δεν υποφέραμε από το «σύνδρομο της τουριστικής θέσης». Δεν είχαμε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια και
μπουκάλια φαρμάκων ασφαλείας για
τα παιδιά.. Ανεβαίναμε στα ποδήλατα χωρίς κράνη και προστατευτικά,
κάναμε ωτοστόπ, καβαλάγαμε μοτοσικλέτες χωρίς δίπλωμα. Οι κούνιες
ήταν φτιαγμένες από μέταλλο και
είχαν κοφτερές γωνίες.
Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν
βίαια. Περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για
να κάνουμε κόντρες κατρακυλώντας
σε κάποια κατηφόρα και μόνο τότε

ανακαλύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει
να βάλουμε φρένα. Παίζαμε «μακριά
γαϊδούρα» και κανείς μας δεν έπαθε
κήλη ή εξάρθρωση..
Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας το
πρωί, παίζαμε όλη τη μέρα και δεν
γυρνούσαμε στο σπίτι παρά μόνο
αφού είχαν ανάψει τα φώτα στους
δρόμους. Κανείς δεν μπορούσε να
μας βρει. Τότε δεν υπήρχαν κινητά.
Σπάζαμε τα κόκαλα και τα δόντια μας
και δεν υπήρχε κανένας νόμος για να
τιμωρήσει τους «υπεύθυνους».
Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα και δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο
για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με
λίγο ιώδιο ή μερικά ράμματα.. Δεν
υπήρχε κάποιος να κατηγορήσεις
παρά μόνο ο εαυτός σου. Είχαμε
καυγάδες και κάναμε καζούρα ο ένας
στον άλλος και μάθαμε να το ξεπερνάμε.
Τρώγαμε γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ήμασταν παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εμάς να ήταν
χοντρός και αυτό ήταν όλο. Μοιραζόμασταν μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό και κανένας μας δεν έπαθε τίποτα. Καμιά

αόμματοι
αν δεν τα μάτια μας
ξαναφανούν
όπως το αέναο άστρο
του πολύφυλλου ρόδου
στου θανάτου το λυκοφωτικό
βασίλειο
η ελπίδα μόνο
των κενών ανθρώπων
των άδειων ανθρώπων
T.S Eliot

φορά κολλάγαμε ψείρες στο σχολείο
και οι μητέρες μας το αντιμετώπιζαν
πλένοντάς μας το κεφάλι με ζεστό
ξύδι.
Δεν είχαμε Playstations, Nintendo
64, 99 τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοταινίες με ήχο surround, υπολογιστές ή Ιnternet. Εμείς είχαμε φίλους..
Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και
βγαίναμε.. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο δρόμο
και εκεί συναντιόμασταν για να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα...
μέχρι εκεί έφτανε η τεχνολογία. Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας
και παίζοντας. Φτιάχναμε παιχνίδια
μόνοι μας από ξύλα.. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε
νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι
εμφιαλωμένο, και κάποιοι έβαζαν
τα χείλη τους πάνω στη βρύση. Κυνηγούσαμε σαύρες και πουλιά με
αεροβόλα στην εξοχή, παρά το ότι
ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν
ενήλικοι για να μας επιβλέπουν.
Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή περπατώντας μέχρι τα σπίτια των φίλων
και τους φωνάζαμε από την πόρτα.
Φανταστείτε το! Χωρίς να ζητήσουμε
άδεια από τους γονείς μας, ολομόνα-

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το ποίημα
«Οι κούφιοι άνθρωποι» από την ποιητική συλλογή του Τ.Σ. Έλιοτ «Ρημαγμένη Γη» ή αλλιώς
μεταφρασμένο ως «Έρημη Χώρα». Η έρημη χώρα
μιλάει για την Αμερική και την πνευματική της
στειρότητα τον 20ο αιώνα.
Θα ήθελα να μιλήσω για την Έρημη Χώρα στην
άκρη της χερσονήσου του Αίμου. Η Ελλάδα του
2011 κατ’ αρχήν είναι μια χώρα έρημη και αφιλόξενη προς όλους όσους ζουν, περνάνε από εδώ ή
προσπαθούν να εγκατασταθούν εδώ.
Οι αγορές της είναι τόσο ακριβές που σε κάνουν να νιώθεις σαν φτωχός συγγενής. Οι γηγενείς πληθυσμοί έχουν χάσει το αρχαίο ιδανικό της
φιλοξενίας και είναι έτοιμοι να εξορίσουν κάθε
ικέτη μιας καλύτερης ζωής. Ο Ξένιος Δίας σκοτώνει τρεις λαθρομετανάστες ανα δύο βδομάδες σε
δήθεν συμπλοκές στη Βέννα στο νομό Κομοτηνής
και στο Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη στο κέντρο της Αθήνας.
Οι παρθένες μεσογειακές παραλίες της, το θα-

χοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσμο!
Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα
καταφέραμε;
Στα σχολικά παιχνίδια συμμετείχαν
όλοι και όσοι δεν έπαιρναν μέρος
έπρεπε να συμβιβαστούν με την
απογοήτευση. Κάποιοι δεν ήταν
τόσο καλοί μαθητές όσο άλλοι και
έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη.
Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Τι φρίκη!
Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα καλοκαίρια και περνούσαμε ατέλειωτες
ώρες στην παραλία χωρίς αντηλιακή
κρέμα με δείκτη προστασίας 30 και
χωρίς μαθήματα ιστιοπλοΐας, τένις ή
γκολφ.
Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα
στην άμμο και ψαρεύαμε με ένα
αγκίστρι και μια πετονιά. Ρίχναμε τα
κορίτσια κυνηγώντας τα, όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room
και γράφοντας : ) : D : P
Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα και μέσα από
όλα αυτά μάθαμε και ωριμάσαμε.
Αν εσύ είσαι από τους «παλιούς»...
συγχαρητήρια! Είχες την τύχη να μεγαλώσεις σαν παιδί...
Μάκης

λασσινό σώμα της –Με τις κοπέλες τις ξανθές που
καίγονται στις αμμουδιές (Οδ. Ελύτης)- γίνονται
χαβούζες μιας τουριστικής ανάπτυξης που εξαπλώνεται σαν πανούκλα .
Τα χέρια αυτής της χώρας είναι βαμμένα με
αίμα –Από τη Σούδα ξεκινούν αεροπλανοφόρα
που βομβαρδίζουν την Παλαιστίνη. Πλούτη κατασπαταλώνται για αγορά οπλισμών όταν οι
φοιτητές θα κληθούν να αγοράσουν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα.
Τα μάτια αυτής της χώρας είναι τυφλά και τα
μυαλά της σαπίζουν γιατί η παιδεία της παράγει
υπαλλήλους και όχι σκεπτόμενους πολίτες.
Τέλος το στόμα αυτής της χώρας είναι ραμμένο και για αυτήν μιλά κάθε πληρωμένος κουστουμάτος καραγκιόζης αφού τα μέσα είναι μόνο για
τους «από μέσα» και πουλάνε μισθωμένες ειδήσεις κατευθείαν από τα σπλάχνα της κάθε κυβέρνησης.
Πόσος ξένος είσαι και εσύ στην Έρημη Χώρα?
Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος
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