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4Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 

Τράπεζας Αίματος Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μπολατίου «Νέα ∆ιάπλαση»

Τετάρτη	20	Ιανουαρίου
4-7	μ.μ.,	στον	Ιερό	Ναό	Αγ.	Γεωργίου	Μπολατίου

Η «Νέα Διάπλαση» σας καλεί να συμμετάσχετε στην 4η Εθελοντι-
κή Αιμοδοσία, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το τμήμα Αιμο-
δοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Περιμένουμε όλους τους Εθε-
λοντές Αιμοδότες των προηγού-
μενων αιμοδοσιών και κυρίως 
όσους νέους επιθυμούν να προ-
σφέρουν αίμα, να στηρίξουνε 
την Τράπεζα, χαρίζοντας ελπί-
δα και ζωή σε όλους αυτούς που 
έχουν ανάγκη.

Έλα κι εσύ!

Κυριακή 24/1/2010
Ώρα 17:00 

στο εντευκτήριο του Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου ετήσια γενική συνέλευση και  

κοπή Χριστουγεννιάτικης πίτας

TO ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΑΠΛΑΣΗΣ 
ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕ 2010 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ... 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ...

ΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !!!

Από τον Καθαγιασµό των Υδάτων 
στο λιµάνι Βραχατίου

Καλή Χρονιά
 ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΑΠΛΑΣΗΣ 

Θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη 
καθηκόντων Αντιδημάρχου στην κα Μαρία 

Καλλίρη, η οποία τυγχάνει ενεργό μέλος 
του Συλλόγου μας «Νέα ∆ιάπλαση», καθώς 

επίσης και στους κους Τανισχίδη και 
∆ημάκη για τις νέες τους θέσεις.



2 νέα ιάπλαση

Πάει ο καιρός που οι δικοί σας σκηνοθετού-
σαν τη γιορτή σας και είσαι εσύ που πρέπει 
τώρα να υψώσεις της γιορτής τα δώρα.

Ποιος θα νοιαστεί και ποιος θα παίξει Χρο-
νοποιός ας είναι η λέξη γιατί τα χρόνια τρέ-
χουν χύμα κι εμείς τους δίνουμε ένα σχήμα.

(μικρό απόσπασμα από τους στίχους του τραγου-
διού «Ο Χρονοποιός» του Δ. Σαββόπουλου)

Κάθε χρόνο μέσα στην ευχάριστη φασαρία που 
προκαλούν οι γιορτινές μέρες όλοι μας κάνουμε μια 
εσωτερική αναδρομή σε όσα ζήσαμε…έτσι φέτος νιώ-
σαμε την ανάγκη να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά που 
περάσαμε μαζί καθώς προβάλλει το 2010 ένας χρό-
νος δύσκολος για την οικονομία αλλά και για όλους 
μας.

Και να λοιπόν που φτάνουμε στο 3ο χρόνο ζωής του 
συλλόγου μας...

Γυρίζοντας πίσω το βλέμμα στους 12 μήνες του 
2009 βλέπουμε να έχουν γίνει πολλά:

Αρκετός δρόμος, κοινές προσπάθειες, αγωνίες και 
εμπειρίες απ’ αυτές που ομορφαίνουν τη ζωή…αλλά 
και ανθρώπινα λάθη που χωρίς πρόθεση ίσως κά-
ποιους να τους στενοχώρησαν.

Η χρονιά ξεκίνησε με τρεις ακόμη παραστάσεις με 
το «Πνεύμα των Χριστουγέννων» στις 9, 10 και 11 
Ιανουαρίου για όσους δεν πρόλαβαν να δουν τη με-
γάλη θεατρική μας επιτυχία.

Συνεχίστηκε με την κοπή της πίττας για το 2009 
(που για δεύτερη φορά πρόσφερε ο κ. Γιώργος Διδα-
σκάλου) και τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, 
στις 8/2/09 μέσα σε κλίμα ομοψυχίας.

Τα παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα θεα-
τρικού παιχνιδιού και μουσικής από τη Νέα Διάπλαση 
έκαναν το μεσημέρι του Σαββάτου 21/2/09 ένα χα-
ρούμενο πάρτυ που ετοίμασαν οι δάσκαλοί τους με 
τη φροντίδα του συλλόγου.

Την Καθαρή Δευτέρα πετάξαμε τους Χαρταετούς 
μας και κάναμε Κούλουμα στη Χορτονομή.

Το Σάββατο 14/3/09 ο σύλλογος μας πραγματο-
ποίησε μια νέα θεατρική έξοδο στην Αθήνα όπου και 
παρακολουθήσαμε την Θεατρική Παράσταση «Από-
ψε τρώμε στης Ιοκάστης».

Την Τετάρτη 18/3/09 η Νέα Διάπλαση μας κάλε-
σε όλους για τρίτη φορά να δώσουμε δυναμικό πα-
ρόν στην 3η εθελοντική αιμοδοσία. Το αποτέλεσμα 
26 μονάδες αίμα συγκεντρώθηκαν σε μια άψογα ορ-
γανωμένη προσπάθεια που αποτελεί τη σημαντικότε-
ρη κοινωνική προσφορά της Νέας Διάπλασης.

Στη συνέχεια ο Σύλλογος πήρε την απόφαση να 
εμπιστευτεί τους τοπικούς και δημοτικούς άρχοντες 
του τόπου στο θέμα της λειτουργίας του ΚΔΑΙ κοντά 
στο χωριό μας, μια και είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης 
και με εμπιστοσύνη στη γνώμη των ειδικών για τη δι-
αχείριση των απορριμάτων.

Στις 4/4/09 ο σύλλογός μας πραγματοποίησε ημε-
ρήσια εκδρομή στον Όσιο Λουκά και την Αγόριαννη 
Παρνασσού με μεγάλη επιτυχία

Το Σάββατο 10/4/09 οργανώθηκε η Αναβίωση 
του Εθίμου του Λάζαρου από τα παιδιά της Νέας Δι-
άπλασης ενώ βοηθήσαμε στην οργάνωση της αξιό-
λογης προσπάθειας για τη Φούσκα της Λαμπρής από 
το Σωτήρη και το Χαράλαμπο τη Δευτέρα του Πάσχα, 
ενώ βραβεύτηκαν τα παιδιά που έριχναν για χρόνια τα 
πυροτεχνήματα της Ανάστασης.

Την Πρωτομαγιά για δεύτερη χρονιά ο Σύλλογος 
οργάνωσε ένα ξεφάντωμα στους 12 Αποστόλους. 
Αφού καθαρίστηκε ο χώρος και έγιναν από το σύλ-
λογο σημαντικές εργασίες μικροί και μεγάλοι γλέντη-
σαν και χάρηκαν κοντά στην ανθισμένη φύση του χω-
ριού μας.

Η «Νέα Διάπλαση» οργάνωσε την Κυριακή 31 Μα-
ΐου 2009 τον 1ο Ποδηλατικό Περίπατο που μάζεψε 
στην Πλατεία Μπολατίου πάνω από 300 μικρούς και 
μεγάλους ποδηλάτες σε μια άψογα οργανωμένη εκ-
δήλωση που θα γίνει θεσμός για την περιοχή μας. 

Το Σάββατο 20/6/09 γέμισε η πλατεία Μπολατίου 
από τραγούδια και παιδικές φωνές που παρουσίαζαν 
σκηνές από τον Ελληνικό Κινηματογράφο. Ένα με-
γάλο μπράβο στα παιδιά και στους δασκάλους τους, 
στην κ. Σοφία Φρυσίρα-Τουμπανάκη για τη Χορωδία 
και στον κ. Άρη Σταύρου για το Θεατρικό Παιχνίδι.

Μια καλοκαιρινή επίσκεψη με πούλμαν πραγμα-
τοποιήθηκε από το σύλλογό μας στις 8/8/09 
στον Πόρο. Οι ώρες πέρασαν γρήγορα με 
όμορφες καλοκαιρινές εικόνες, καλή παρέα 
μπάνιο και τραγούδι.

Στις 20/8/09 έγινε μια ακόμη παράσταση 
Καραγκιόζη στην πλατεία...με τη συμμετοχή 
και του μικρού Κώστα του Βοχαϊτη.

Στις 10 Σεπτεμβρίου σαράντα άτομα από 
το σύλλογό μας παρακολούθησαν τις «Χοη-
φόρες» του Αισχύλου από το Θεσσαλικό θέα-
τρο. Ήταν μια πολύ καλή παράσταση με τη Λυ-
δία Κονιόρδου, το Νίκο Ψαρά και το δικό μας 
Δημήτρη Καλαντζή.

Ο Σύλλογός μας κατάφερε να κλείσει έγκαι-

ρα 100 θέσεις στο θαυμάσιο νέο Μουσείο της Ακρό-
πολης. Δύο πούλμαν και φίλοι του συλλόγου από την 
Αθήνα, 104 συνολικά άτομα, επισκέφτηκαν με τη Νέα 
Διάπλαση το Νέο Μουσείο το Σάββατο 31/10/09. 
Προηγήθηκε ξενάγηση μεγάλης μερίδας των εκδρο-
μέων στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Το νέο θεατρικό ξεκίνημα της Νέας Διάπλασης εί-
ναι γεγονός. Από τα τέλη του Οκτωβρίου η θεατρική 
μας ομάδα ετοιμάζει υπό την καθοδήγηση της κ. Άν-
νας Ρότσιου την Αυλή των θαυμάτων του Ιάκωβου 
Καμπανέλη Το Δ.Σ του συλλόγου τους εύχεται Καλή 
επιτυχία.

Άρχισαν για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο τα μαθήμα-
τα Θεατρικού Παιχνιδιού και Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών καθώς και Μουσικής από τη Νέα Διάπλαση. Συ-
νολικά πάνω από 75 μικροί και μεγάλοι παρακολου-
θούν τα μαθήματα αυτά σε μια σημαντική εκπαιδευ-
τική προσφορά του συλλόγου μας στα νιάτα της πε-
ριοχής μας.

Επίσης ο σύλλογος εξέδωσε ένα νέο Ημερολόγιο 
με παραδοσιακές στολές και τρία τεύχη της εφημε-
ρίδας μας.

Βοήθησε οικονομικά το «Χαμόγελο του Παιδιού» 
και στήριξε ηθικά και υλικά συνανθρώπους μας που 
είχαν ανάγκη.

Συνέχισε τη βελτίωση του κοινοτικού καταστήμα-
τος, και ευχαριστεί το Δήμο Βόχας και το Τοπικό Συμ-
βούλιο Μπολατίου για τη βοήθεια και τη συνεργασία. 
Την ίδια καλή συνεργασία είχαμε με την εκκλησιαστι-
κή επιτροπή του Μπολατίου και τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό. Επίσης είχαμε αποδοτική συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Μέγα Αλέξανδρο» Βραχατίου.

Προσπαθούμε να λειτουργούμε δημοκρατικά σαν 
Δ.Σ και δε βλέπουμε το Σύλλογο ως ένα ακόμη κέ-
ντρο εξουσίας στο χωριό μας. Η απάντηση σε όσους 
πιστεύουν ότι δεν έχουμε κάνει κάτι για το χωριό είναι 
το έργο μας και η πρόσκληση σε όλους να έρθουν κο-
ντά στο σύλλογο για να συνεργαστούμε για ένα καλύ-
τερο ακόμη 2010 για όλους μας!!!

 Χρόνια Πολλά! Καλή Χρονιά σε όλους!!!
Από καρδιάς…το Δ.Σ της Νέας Διάπλασης

νέα ιάπλαση
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

∆/ΝΣΗ: Μπολάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006. ΤΗΛ. 27410-55104
e-mail: neadiaplasi@gmail.com site: www.neadiaplasi.blogspot.com

Το οινοποτείον

της γνώσης

Σωτήρης Χασαπάκης

Πλατεία
Μπολατίου

Ένας ακόμη χρόνος «Νέα διάπλαση»
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Δύο μοναδικές πα-
ραστάσεις έδωσε με 
την εκπληκτική φωνή 
του ο Τζέρεμι Άιρονς 
ολομόναχος πάνω στη 

σκηνή του Μεγάρου διαβάζοντας μονα-
δικά την «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» 
του Κάρολου Ντίκενς.

Το αθηναϊκό κοινό είχε την τύχη να 
απολαύσει τον πολυβραβευμένο ηθο-
ποιό στο πασίγνωστο κείμενο του Κά-
ρολου Ντίκενς,, που απευθύνεται σε μι-
κρούς και μεγάλους και περνά μηνύμα-
τα αισιοδοξίας, προκαλώντας νοσταλγία 
αλλά και πολύ γέλιο. 

Άλλωστε όλοι εμείς τα μέλη της 
Νέας Διάπλασης ζήσαμε με τον καλύτε-
ρο τρόπο το κείμενο αυτό μέσα από τις 
πρόβες και τις παραστάσεις των περα-
σμένων Χριστουγέννων με τη σκηνοθε-
σία της Άννας τη μοναδική ερμηνεία του 
Πάνου, του Άρη και τόσων άλλων εκλε-
κτών μελών της ομάδας μας…. Έτσι δε 
χάσαμε την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε 
το έργο του Ντίκενς μέσα από αυτή την 
ενδιαφέρουσα ερμηνευτική προσέγγιση.

Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσου-
με τον πολυβραβευμένο ηθοποιό να μας 
ταξιδεύει στον κόσμο του θρυλικού τσι-
γκούνη «Σκρουτζ» στην πρώτη παρά-
σταση που έδωσε την Τρίτη 15 Δεκεμ-
βρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Ακολούθησε μία ακόμη στις 16 Δεκεμ-
βρίου η οποία ολοκληρώθηκε με την 
ίδια επιτυχία.

Το μέγαρο γεμάτο ήχους και χρώμα-
τα Χριστουγέννων, η ατμόσφαιρα έντο-
να εορταστική και η μαγεία της μοναδι-
κής μουσικής που συνόδευε το κλασσι-
κό κείμενο έκανε την ώρα να περνά γρή-
γορα και απολαυστικά. 

Το μυστικό της επιτυχίας της παρά-
στασης ήταν η υποστήρηξη που έτυ-
χε μουσικά από το Κουαρτέτο Εγχόρ-
δων «Τετρακτύς», τους «Melos Brass» 
και το Δημήτρη Δεσύλλα με τα απίθα-
να κρουστά του. Την μουσική επιμέλεια 
και διεύθυνση έχει αναλάβει ο Αλέξαν-
δρος Μυράτ.

Ο Τζέρεμι γοητευτικός και συγκλονι-
στικός στην αφήγηση και στη  δραματο-
ποίηση κάποιων σημαντικών διαλόγων. 
Όσο για μας το ερώτημα υπάρχει ακόμη. 
Άραγε ποιος ήταν καλύτερος Σκρούτζ; 
ο Τζέρεμι…ή ο δικός μας; Η απάντηση 
προφανώς δεν έχει να αμφισβητήσει τη 
μεγάλη αξία του Τζ. Άιρονς άλλα έχει να 
κάνει με όλο αυτό το όμορφο θεατρικό 
τόλμημα που ακόμα έχουμε όλοι φυλαγ-
μένο μέσα στην καρδιά μας.

ΜΠΑΜΠΗΣ

Το παιδικό εργαστή-
ρι της θεατρικής ομάδας 
Περιγιαλίου παρουσίασε 
δύο θεατρικά δρώμενα με 
πρωταγωνιστές τους άτα-
κτους καλικάντζαρους!!! 
Η Μαλάμω και η Πλού-
μπω γέμισαν τη σκηνή με 
αστείες σκανταλιές, με 
γέλια και χαρές. Μια πα-
ρέα καλικάντζαρων πριό-
νιζαν το δέντρο που κρα-
τά τη Γη, μα την τελευταία 
στιγμή πριν πέσει, ο αγια-
σμός του παπά τους ανέ-
τρεψε τα κακόβουλα σχέ-

δια! Την παράσταση τέλος 
έκλεψαν τα τέσσερα ελα-
φάκια με τις χορευτικές 
τους φιγούρες, το σκέρ-
τσο και το νάζι, υπό την 

καθοδήγηση της δασκά-
λας τους Μαίρης Μίχου.

Ειρήνη   

Οι καμπάνες δεν εί-
ναι εφεύρεση των χρι-
στιανικών χρόνων. Όπως 
μας πληροφορεί η ιστο-
ρία, τις χρησιμοποιού-
σαν οι αρχαίοι Αιγύπτι-
οι, οι Εβραίοι, οι αρχαί-
οι Έλληνες και Ρωμαί-
οι. Ακόμη και οι Κινέζοι, 
λένε ότι τις χρησιμοποι-
ούσαν από το 2056 π.Χ. 
Οι Κινέζοι αναφέρουν 
ότι μεταχειρίζονταν τις 
καμπάνες κατά δωδεκά-
δες, αποτελώντας έτσι 
τους πέντε τόνους της 
μουσικής.

Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο Άγιος Παυ-
λίνος, ο επίσκοπος των 
Μεδιολάνων, εισήγα-
γε πρώτος το 400 π.Χ. 
τις καμπάνες, τις οποίες 
έβαλε στη θέση των ιε-
ρών σανίδων, που χρη-
σιμοποιούσαν την εποχή 
εκείνη για να καλέσουν 
τους πιστούς στους να-
ούς. Οι ιερές αυτές σα-
νίδες των Φραγκοκα-
θολικών δεν είναι τίπο-
τα άλλο, από τα σημερι-
νά «ξυλοσήμαντρα» των 
ελληνικών μοναστηριών.

Επίσης οι καμπάνες 
χρησιμοποιήθηκαν το 
550 μ.Χ. στη Γαλλία, το 

960 στην Αγγλία και το 
1020 στην Ελβετία.

Το Μεσαίωνα πιστεύ-
ανε ότι ο ήχος της κα-
μπάνας κόβει τη δύνα-
μη του αέρα. Ακόμα οι 
καμπάνες προστάτευαν 
τις εγκύους και ότι όταν 
χτυπούσαν, θεράπευαν 
κάθε ασθένεια. Γι’ αυτό 
όταν αρρώσταινε κά-
ποιος μεγάλος ευγενής 
της εποχής, χτυπούσα-
νε όλες μαζί τις καμπά-
νες για να διώξουν το 
κακό πνεύμα της αρρώ-
στιας. Ακόμα πίστευαν 
ότι υπήρχαν καμπάνες, 
οι οποίες χτυπούσαν μό-
νες τους και ότι όποιος 
άκουγε αυτό το μυστηρι-
ώδη ήχο, θα πέθαινε σύ-
ντομα. Είναι ιστορικά βε-
βαιωμένο ότι ο στρατός 
που πολιορκούσε κάπο-
τε τη Σινόεσσαν, μια μι-
κρή πόλη της Καμπανί-
ας, φοβήθηκε τόσο πολύ 
από τον απειλητικό ήχο 
των καμπανών του Αγί-
ου Στεφάνου, ώστε τρά-
πηκε σε φυγή.

Η ευλογία και η βά-
πτιση της καμπάνας από 
τους Δυτικούς καθιερώ-
θηκε από τον πάπα Ιω-
άννη. Επίσης το Μεσαί-

ωνα, όταν ο στρατός κα-
τελάμβανε μια πόλη, είχε 
το δικαίωμα να κάνει 
κατάσχεση τις καμπάνες 
των εκκλησιών της. Επι-
βαλλόταν στους κατοί-
κους η υποχρέωση να 
τις εξαγοράσουν.

Οι πρώτες καμπάνες 
στην Αγία Σοφία στάλ-
θηκαν το 898 στο βασί-
λειο του Μακεδόνα από 
τον Δόγη της Ενετίας 
Όρσον Παρτικιάκον και 
ήταν δώδεκα.

Οι μεγαλύτερες κα-
μπάνες του κόσμου εί-
ναι του Πεκίνου, που 
ζυγίζει εξήντα χιλιάδες 
κιλά, του Αγ. Στεφάνου 
στη Βιέννη, του Αγ. Ια-
κώβου της Ισπανίας και 
της Παναγίας των Παρι-
σίων. Επίσης μια από τις 
περίφημες καμπάνες εί-
ναι της Αγίας Τριάδας 
στη Μόσχα. 

Φωτεινή Μιχαήλ

Στο πνεύμα των ημερών μας ταξί-
δεψαν οι συντελεστές της θεατρικής 
παράστασης «Η Σταχομαζώχτρα» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την 
θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού συλ-
λόγου Περιγιαλίου, σε διασκευή και 
σκηνοθεσία της Πολυξένης Ορκοπού-
λου – Ξανθάκη. 

 Το υπέροχο αυτό διήγημα γράφτη-
κε κατά τη νατουραλιστική συγγραφική 
περίοδο του Σκιαθίτη λογοτέχνη 1887 
– 1892. Είναι η περίοδος ορμής, περι-
γραφική, φυσιολατρική, θεματογραφι-
κή, με έντονο χρωματισμό, με ειδυλλια-
κή ατμόσφαιρα. Στην περίοδο αυτή πε-
ριλαμβάνονται επίσης : Το Χριστόψω-
μο, Η χήρα Παπαδιά, Η τελευταία βα-
πτιστική, Η υπηρέτρια, Η Χτυπημένη, 
Μια ψυχή, Η Νοσταλγός. 

Η παράσταση συγκίνησε όλους τους 
εκλεκτούς παρευρισκόμενους που χει-
ροκρότησαν θερμά τους ερμηνευτές 

και την σκηνική μεταφορά της ζωής 
των ανθρώπων του νησιού του συγ-
γραφέα. Η Αχτίτσα και τα ορφανά εγ-
γονάκια της, το δράμα της φτωχολο-
γιάς, που αφήνει ασυγκίνητο τον πλού-
το και τον κάνει αρπακτικό. Μα η ελπί-
δα σβήνει τελευταία. 

Τα μέλη της Νέας Διάπλασης έδω-
σαν το παρών στην πολύ ωραία αυτή 
προσπάθεια. 

Ειρήνη  

3 Ιανουαρίου 2010 

Οι Καλικάντζαροι στη θεατρική 
σκηνή Περιγιαλίου

27 και 30 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Παπαδιαµάντης στο Θέατρο Περιγιαλίου

Χριστούγεννα 2009
Ο Τζέρεμι  Άιρονς στο Μέγαρο Μουσικής

Οι καμπάνες και η ιστορία τους
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Σε μια περιπλάνηση στην πόλη των Δελφών μια μικρή πινακίδα, 
μας οδήγησε στην κορφή του λόφου που είναι χτισμένη η πόλη, 
καταλήγει στο σπίτι της Εύας και του Άγγελου Σικελιανού. Το 

δίπατο οικοδόμημα μικρό και επιβλητικό σε πρωτότυπο αρχιτεκτονικό 
σχέδιο, δεσπόζει στην κορφή του λόφου και επιστατεί του ιερού αρχαι-
ολογικού χώρου, χωρίς να είναι ορατό από αυτόν. Βρίσκεται σε εξαι-
ρετικά προνομιακή θέση, με θέα τον Παρνασσό, το χωριό των Δελφών, 
τον ελαιώνα της Άμφισσας, τον κόλπο της Ιτέας, που εκείνη την ημέρα 
έμοιαζε με λίμνη.

Το σπίτι κατασκευάστηκε την περίοδο των πρώτων Δελφικών Εορ-
τών (1927) που οργάνωσε το ζεύγος Σικελιανού και σύμφωνα με προφο-
ρικές μαρτυρίες κτίστηκε από ντόπιους μαστόρους υπό την επίβλεψη της 
Εύας Σικελιανού. Όπως μας εξήγησε ο φύλακας του, μοιάζει εξωτερικά 
με την νότια πλευρά του εξοχικού που διατηρούσε στον Πευκιά του Ξυ-
λοκάστρου,και υπάρχει ακόμα. Στο εξοχικό αυτό φιλοξενήθηκαν κατά 
καιρούς μεγάλες προσωπικότητες του χώρου των τεχνών και των γραμ-
μάτων, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Δημήτρης Μητρό-
πουλος, ο Μανώλης Καλομοίρης, η Κατίνα Παξινού, ο Αλέξης Μινωτής, 
η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Γιάννης Γρυπάρης, η Ισιδώρα Ντάνκαν, η δι-
άσημη μπαλαρίνα που χόρευε ελεύθερα ντυμένη με αρχαιοελληνικά πέ-
πλα και στο σπίτι της οποίας γνωρίστηκε το ζευγάρι. 

Το σπίτι της οικογένειας Σικελιανού, ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού 
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, έχει μετατραπεί σε Μουσείο Δελφικών 
Εορτών. Τα εκθέματά του, που περιλαμβάνουν φωτογραφικό και έντυ-
πο υλικό από τις Δελφικές Εορτές που οργάνωσαν ο Άγγελος Σικελια-
νός και η Εύα Πάλμερ (1927 και 1930), μας εξίταραν την περιέργεια και 
μας άγγιξαν βαθιά: 
• οι οικογενειακές φωτογραφίες των Πάλμερ και Σικελιανού, όπου ο 

αέρας της μεγαλοαστικής πολυτέλειας και ευζωίας, διανθισμένος με 
μια εξεζητημένη κουλτούρα έρχεται σε αντίθεση με την απλότητα του 
σπιτιού τους, την αφοσίωση στην αναβίωση της Δελφικής Ιδέας, στην 
λιτότητα της μετέπειτα ζωής τους, 

• η προτομή της Εύας και εκμαγείο του Άγγελου Σικελιανού, οι πανο-
πλίες του Πυρρίχιου, η αφίσα από τις Δελφικές Εορτές του 1927 και 
τα προγράμματα των παραστάσεων, καθώς και η σχετική αλληλογρα-
φία αλλά και η προσωπική τους επικοινωνία, οι παρτιτούρες από τα 
λυρικά μέρη των παραστάσεων γραμμένες πάνω σε βυζαντινές μουσι-
κές κλίμακες, 

• ο αργαλειός της Εύας με τον οποίο ύφανε η ίδια τα αρχαιοελληνικά 
κοστούμια των παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο των Δελφών με με-
ταξωτές κλωστές που έφερνε από το εξωτερικό, τα κοστούμια από τις 
παραστάσεις και ρούχα δικά της που ύφαινε και είχαν αρχαιοελληνι-
κή επιρροή, το πιάνο της Εύας, επιστολές των Σικελιανών σε προσω-
πικότητες της εποχής, χειρόγραφα κείμενα και βιβλία του ποιητή σε 
πρώτες εκδόσεις. 
Μέσα από τις φωτογραφίες της διάσημης φωτογράφου Nelly αναδύε-

ται η εύπλαστη κίνηση των σωμάτων των αθλητών των γυμνικών αγώ-
νων και η γοητευτική ομορφιά του σεμνού βλέμματος των γυναικών 
της υπαίθρου, που αν και αιχμαλωτίστηκε από το φακό για μια στιγμή, 
μοιάζουν έτοιμες να ζωντανέψουν και να σε καλημερίσουν φορώντας 
την χειροποίητη φορεσιά τους. 

Αν και η επίσημη κριτική από το καθωσπρεπισμό της αυστηρής κοινω-
νικής και πνευματικής ελίτ υπήρξε σκληρή για το εγχείρημα της αναβί-
ωσης των Δελφικών Γιορτών, και η παρουσία και η βοήθεια του αθηνο-
κεντρικού κράτους ανύπαρκτη, οι ντόπιοι φαίνεται να μοιράζονται τον 
ενθουσιασμό αυτών των δύο ξένων με τις παράξενες ιδέες. 

Στην αρχή του εγχειρήματος ο Άγγελος και η Εύα πραγματοποίησαν 
την Άνοιξη του 1924 την πρώτη συγκέντρωση πνευματικών ανθρώπων, 
για να τους ανακοινώσουν τα σχέδιά τους για τις δελφικές γιορτές. Εί-

χαν καλέσει 100 περίπου αν-
θρώπους του πνεύματος, στους 
οποίους παρουσίασαν την ιδέα 
τους. Αρχικά, όλοι χάρηκαν για 
την επιλογή του τόπου. Η αντα-
πόκρισή τους, όμως, στην όλη 
ιδέα, όπως έγραψε η ίδια η Εύα, 
ήταν σαν να είχαμε μιλήσει σε 
ανδρείκελα. Από τότε κιόλας 
στην Αθήνα το Δελφικό σχέδιο 
ήταν για πολλούς ένας χλευα-
σμός.

Ωστόσο, οι ίδιοι συνέχισαν 
ακαταπόνητα τη δουλειά τους 
για τρία χρόνια. Στην ουσία 
όμως ο Σικελιανός είναι μόνος 
του με αληθινό συμπαραστάτη 
την Εύα κι αυτό μας συγκίνησε 
βαθύτατα…μια γυναίκα μεγα-
λωμένη με πολυτέλεια στη Νέα 
Υόρκη στις αρχές του 20 αιώνα, 
ακολουθεί τον μεγάλο της έρωτα για ένα νεότερό της άντρα, που μοιάζει 
με ημίθεο, σε μια μίζερη ελληνική επαρχία, που πιθηκίζει τον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής και παραπαίει από την φτώχεια και την προσφυγιά, το κα-
τακρημνισμένο εθνικό μεγαλείο από καταστροφή της Σμύρνης… Μια γυ-
ναίκα που αφοσιώνεται ολοκληρωτικά αν και ξένη, μόνη … φαίνεται δυ-
νατή, ακούραστη να δείχνει το δρόμο για μια νέα αναγέννηση του εθνι-
κού πνεύματος μέσα από τις ρίζες της παράδοσης και της αρχαίας ελλη-
νικής κληρονομιάς, δίνει όλη της την περιουσία, ασχολείται με την πα-
ραμικρή λεπτομέρεια των γιορτών, αναδιοργανώνει έναν τόπο ιερό γε-
μάτο με ανυπέρβλητους συμβολισμούς ζωής. 

Η απήχηση των Πρώτων Δελφικών Εορτών ήταν μεγάλη. Γενικότερα 
έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από διανοούμενους και λάτρεις του ελλη-
νικού πνεύματος. Αυτό φανερώνει πώς δεν επρόκειτο για μια «χλιαρή 
διοργάνωση», αλλά για ένα γεγονός ιδιαίτερα έντονο, που είτε εντυπω-
σίασε θετικά προκαλώντας ρίγη συγκίνησης, είτε έκανε τόσο αρνητική 
εντύπωση, ώστε επικρίθηκε ιδιαίτερα καυστικά.

Οι Δελφικές Εορτές δεν μπόρεσαν να συνεχιστούν. Παρά τη λαμπρή 
τους επιτυχία το ζεύγος Σικελιανού καταστράφηκε οικονομικά. Το 1933 
η Εύα, αφού έκανε απεγνωσμένες αλλά άκαρπες προσπάθειες για να πε-
τύχει οικονομική ενίσχυση από το κράτος για τη συνέχιση των Δελφι-
κών Εορτών, έφυγε για την Αμερική με σκοπό να διαδώσει κι εκεί τη 
δελφική ιδέα. Δεν τα κατάφερε, αν και έως το τέλος της ζωής της, παρά 
τα οικονομικά της προβλήματα και την επιδείνωση της υγείας της, εξα-
κολουθούσε να ελπίζει στην αναβίωση των Δελφικών Εορτών. Επέστρε-
ψε στην Ελλάδα το 1952, όταν έμαθε για το θάνατο του Σικελιανού 
στην Αθήνα το 1951, ο οποίος ζήτησε να ταφεί στους Δελφούς και με 
τον οποίο είχε χωρίσει από το 1934. Η υποδοχή που της επιφυλάχθηκε, 
όταν επισκέφτηκε τους Δελφούς, ήταν θερμή. Υπέστη καρδιακή προσβο-
λή, ενώ παρακολουθούσε παράσταση στο θέατρο των Δελφών, και ετά-
φη εκεί στους Δελφούς πλάι στον Σικελιανό. Το μεγαλόπνοο όραμά τους 
δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, ωστόσο η προσπάθεια αυτή υπήρξε πολύ ση-
μαντική, καθώς διαμόρφωσε μια νέα αντίληψη για το ανέβασμα της αρ-
χαίας τραγωδίας και συντέλεσε στην ευρύτερη προβολή του ελληνικού 
πνεύματος και πολιτισμού. 

ΤΕΛΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες για τις Δελφικές γιορτές και τον αντίκτυ-
πο τους μπορείτε να επισκεφτείτε το  δικτυακό τόπο www.theaterinfo.gr

Αριστέα

Μια περιπλάνηση …. στη ζωή μιας γυναίκας

Παναγιώτης Ανεστόπουλος
• Εμείς τον ξέραμε ως Τάκη. Ο βάρδος του χωριού μας, που με τις 

άριές του και τα εκλεκτά τραγούδια από το ελληνικό ρεπερτόριο, μας καθή-
λωνε στη θέση μας, πολλές νύχτες, δίνοντας έτσι μια ποιότητα στη ζωή μας.

Ο Τάκης ο Πανούλια πέθανε. Δε θα ακούσουμε πάλι την φωνή του ούτε τα 
ρομαντικά τραγούδια του μεσοπολέμου.

Η κουλτούρα του χωριού μας φτώχυνε. Αυτός ο δουλευτής για να κερδίσει 
τη ζωή του και να βοηθήσει τα παιδιά του, με τη συμπαράσταση της πανέ-
ξυπνης και ικανής Τασίας του, είχε τόση αγάπη για τη ζωή, που δεν τον φό-
βιζε ο θάνατος.

Η τελευταία θέλησή του να τον ξεπροβοδήσουν από το σπίτι του με τρα-
γούδια που η γλυκιά φωνή του Νίκου Γούναρη…
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Από τη δημιουρ-
γία του κόσμου πέρα-
σαν εκατομμύρια χρό-
νια για να εμφανιστεί ο 
άνθρωπος. Το βλέπου-
με ζωγραφισμένο στα 
σπήλαια ανά τον κό-
σμο. Είναι ο πρωτόγο-
νος, ο ακαλλιέργητος, 
που λίγο διαφέρει από 
τα υπόλοιπα ζώα. Ζει 
στα σπήλαια κατά μι-
κρές κοινωνίες, οικο-
γενειακές. Τρέφεται με 
ό,τι τρώγεται και ντύ-
νεται υποτυπωδώς με 
ό,τι βρει.

Στο πέρασμα των 
εκατομμυρίων ετών 
εξελίσσεται πνευμα-
τικώς και κοινωνικώς. 
Οι μικρές οικογενεια-
κές κοινωνίες συνενώ-

νονται σε μεγαλύτε-
ρες. Ανάγκη αδήριτος 
η εξεύρεση τροφής. Οι 
γειτονικές κοινωνίες, 
εχθρικές κατά κανόνα, 
πιεζόμενες όμως από 
τις ανάγκες, βρήκαν 
κάποιο τρόπο συναλ-
λαγής. Επέλεξαν ένα 
χώρο (σήμερα θα την 
ονομάζαμε «ουδέτε-
ρη ζώνη») και με προ-
φυλάξεις άφηναν στη 
ζώνη που αυτοί διέθε-
ταν και απομακρύνο-
νταν για να έρθουν οι 
απέναντι να αφήσουν 
τα δικά τους και να πά-
ρουν ό,τι χρειάζονταν. 
Η διαδικασία ολοκλη-
ρωνόταν με την επι-
στροφή των πρώτων 
για να πάρουν ό,τι εί-

χαν αφήσει οι δεύτεροι. 
Αυτή η διαδικασία ονο-
μάζεται ανταλλακτικό 
εμπόριο. Το ανταλλα-
κτικό εμπόριο το συνα-
ντήσαμε για τελευταία 
φορά στη χώρα μας επί 
κατοχής. Τα ιταλικά και 
γερμανικά στρατεύμα-
τα που κατέλαβαν την 
Ελλάδα, κατέσχεσαν 
και πήραν για τις χώ-
ρες τους και το στρατό 
τους κάθε φαγώσιμο 
ζωντανό ή όχι. Η παρα-
γωγή γενικώς είχε κα-
ταστραφεί ή είχε στα-
ματήσει και για να επι-
βιώσει ο λαός θυμήθη-
κε το ξεχασμένο ανταλ-
λακτικό εμπόριο. 

Θάνος Καλαντζής

Είναι παράξενο και μάλλον 
απίθανο, όμως είναι αληθινό. 
Το 97% του νερού που υπάρ-
χει στη Γη είναι αλμυρό και 
ως εκ τούτου ακατάλληλο να 
το πιεί κανείς. Το συμπέρασμα 
που βγαίνει, είναι ότι το 3% εί-
ναι πόσιμο. Δυστυχώς όμως πε-
ρισσότερο από τα 2/3 του βρί-
σκεται υπό μορφή πάγου, κυ-
ρίως στους πόλους. Έτσι δια-
θέσιμο κατάλληλο νερό προς 
πόση για όλο τον πλανήτη είναι 

το 1/100 που βρίσκεται στις λί-
μνες, τα ποτάμια και το υπέδα-
φος. Έτσι είναι λίγο απίστευτο 
ότι ο πληθυσμός της Γης θα δι-
ψάσει. Ο άνθρωπος έχει προχω-
ρήσει τόσο στον τεχνικό πολι-
τισμό, που θα βρει οπωσδήπο-
τε μεθόδους να μετατρέψει ένα 
ελάχιστο μέρος του 99/100 ακα-
τάλληλου νερού σε πόσιμο. 

Κουράγιο αδέλφια! Όλα θα 
πάνε καλά.

Θάνος Καλαντζής

-Μεσόγεια
Οι ξένες χώρες της εφηβείας μας 
-Ποδήλατο
Η μηχανή του χρόνου 
Αλλαζε τις στιγμές μας. 
-Μπαλα
Καλοκαίρι . 40 βαθμοί. 
Μεσημέρι. 
Δυό - δυό μπακότερμα. 
48 - 42. 
Χάσαμε. 
-Αγ.Σωτήρος
Αρτος - Αχνη ζάχαρη. 
Το γλύκισμα του καλοκαιριού. 
-Φθινόπωρο
Τα πρωτοβρόχια - Σχολείο. 
Ο καστανάς. 
Τα ωραιότερα βραστά κάστανα.
-Ολονυχτία στους Αγ.Αποστόλους
Οι γυναίκες στην εκκλησία. 
Εμεις στρωματσάδα στα κελιά. 
Μαξιλαροπόλεμος... 
-Το πρώτο τσιγάρο.
ΠΑΛΛΑΣ η ΑΣΤΟΡ. 
REX η 22. 
Κουτσός,Γκουμούτσος η Πατατάς. 
-Σαμπρέλα ποδηλάτου
Πιο πολλά τα μπαλώματα 
παρα η σαμπρέλα. 
-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Παιδί της ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ 
πατέρας του ΤΟΞΟΤΗ.
-ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ
Σημειο αναφορας. 
Καταυλισμος των Γερμανων στην κατοχή, 
γήπεδο ποδοσφαίρου, 
ανεπανάληπτο βοχαίτικο πάρτυ, 
θέατρο συμπλοκών σε πετροπόλεμο 
αλλά και θέατρο μάχης στον αγώνα για 
το  
ποιός θα πάρει τις περισσότερες κλούβες, 
όταν ανθούσε το εμπόριο βερυκόκων. 
Σήμερα δεν έχω καταλάβει τι είναι. 
-Αυτ’η η κωλοαλυσίδα είναι με-
γάλη!
Πάλι μου βγήκε και γέμισε λάδια 
το καινούριο μου άσπρο παντελόνι.. 
Και έχω ραντεβού στην παραλία... 
-Κοινοτικές εκλογές
Απίστευτα τραγελαγικά γεγονότα 
που όλοι σήμερα τα έχουμε ξεχάσει. 
-Υποβρύχιο συο καφενείο του Θό-
δωρα
 σουβλάκι στο καφενείο του Παύλου 
 τσίχλες στον Κουτσό. 
-Τηγανόψωμο.
Οτι ωραιότερο εχω φάει στην ζωή μου. 
Απο την Ελένη... 
-ΜΟRRIS του Ξύδη.
Τα πρώυα υπερατλαντικά ταξίδια. 
-Το σκυλί του Σκλία.
Το πιο αιμοβόρικο πλάσμα. 
Απροσπέλαστος δρόμος. 
-Τρύγος

Αλώνια-ποτάσα-πανιά- 
σταφίδα-βροχή. 
Πραγματικός θέρος,τρύγος,πόλεμος. 
-Τρόμπα του Πατρινού/Βουβου-
λούδας.
Καθημερινή διαδρομή 
για νερό. 
-KOKOΒΙΟΣ
Το πολυκατάστημα της εποχής μας. 
-ΓΙΩΡΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ
Κατάμαυρα χέρια,ο πιο βρώμικος άνθρω-
πος  
που έχω δει ποτέ. 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΒΡΑΔΙΝΙΕ-
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΕ... 
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ/ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Ποικιλία εξαιρετική,καταίφι παγω-
τό,φραπέ, 
ατέλειωτα ξενύχτια.Τα καλοκαίρια 
της εφηβείας μας. 
-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΜΕΤΑΜΕ-
ΣΟΝΥΚΤΙΑ
Σημείο συνάντησης της νεολαίας.Πειράγ-
ματα, 
καλαμπούρια.Δέ νομίζω οτι εχω ξαναγε-
λάσει  
τόσο πολύ... 
-ΣΤΟΥΚΟΣ ΣΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ
Πίσω στο παλιό.Χριστούγεννα και κατα-
χνία 
απο το πολύ ντουμάνι.Χτυπάτε παιδιά, 
έγινε! 
-ΓΛΥΚΟ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ
Τις πρώτες πρωινές ώρες για όσους 
ξενυχτούσαν,το CASINO στον Ισθμό ήταν 
το 
μοναδικό που διανυκτέρευε. 
-DRIVE IN ΙΣΘΜΟΥ
Ειχε πάντοτε πολλούς πελάτες απο  
το Μπολάτι... 
-ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Αγ.Απόστολοι-κρύο αρνι 
-ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ FINA
Ενα κουτάκι λάδι με 4 λίτρα βενζίνη για 
την  
φλορέτα στον Μπαρμπα-Γιώργη. 
-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Φορτωμένες κόσμο,πολύχρωμα καπέλα, 
σαμπρέλες,γιαγιαδες,μπάλες θαλάσσης. 
Το ΚΤΕΛ για την παραλία. 
-ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ
Ο φόβος και ο τρόμος. 
Να κατεβαίνετε απο το ποδήλατο,να  
κοιτατε,να τις περνάτε και μετά να 
ξανανεβαίνετε!! 
-ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣ
Η βιομηχανική ζώνη του χωριού 
-ΓΗΠΕΔΑΚΙ
Ποτε ενας «νεκρός» χώρος δεν πήρε 
τοση αγάπη απο παιδιά... 
-ΓΚΑΖΟΖΑ
μετά απο μπαλα...Τέλειο...

Βασίλης Καλαντζής

Μικρές μνήμες από το χωριό 

•	Ελάτε	να	δώσετε	αίμα αν αισθάνεστε καλά. Όπως πάντοτε, 
το κλιμάκιο αιμοληψίας θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδικα-
σία μιας σύντομης εξέτασης στη βάση του ερωτηματολογίου 
κοινού τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας.

•	Παρακαλούμε	μην	έρθετε	να	δώσετε	αίμα, αν δεν αισθάνε-
στε καλά και έχετε συμπτώματα γρίπης εσείς ή κάποιος από 
το στενό σας περιβάλλον.

•	Μπορείτε	να	δώσετε	αίμα 2 εβδομάδες μετά το τέλος των συ-
μπτωμάτων.

•	Σε	περίπτωση	που	δώσατε	αίμα	και	μέσα	στις	επόμενες	δύο	
εβδομάδες	 εμφανίσετε	 συμπτώματα	 γρίπης,	 παρακαλούμε	
να	τηλεφωνήσετε	και	να	ενημερώσετε	σχετικά	την	Υπηρε-
σία	Αιμοδοσίας.

Οδηγίες για τους αιµοδότες στην 
εποχή της νέας γρίπης

Το νερό στον πλανήτη Γη

Η ιστορία του χρήματος

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
πτυχιούχοι	Αγγλικής	Φιλολογίας	Πανεπιστημίου	Αθηνών
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Τιμούνται φέτος τα 100 χρόνια από 
την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, ενός 
από τους κορυφαίους Έλληνες ποιη-
τές. Ο Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμ-
βασιά το 1909 και πέθανε στην Αθήνα 
το 1990. Ο πατέρας του ήταν κτηματί-
ας, αλλά έχασε την περιουσία του και 
πολύ νωρίς ο ποιητής δυστύχησε οικο-
νομικά. Για να ζήσει έγινε χορευτής σε 
επιθεωρησιακό μπαλέτο αφού φοίτησε 
στη σχολή Μοριάνοφ. Γρήγορα το ενδι-
αφέρον του στράφηκε στην ποίηση και 
στα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά προ-
βλήματα της εποχής του. Οι νέες ιδέ-
ες του ήταν μαρξιστικές. Αυτές οι ιδέες 
στάθηκαν αφορμή για περιπέτειες. 

Bαθιά φιλόπατρις και πολιτικοποιη-
μένος, έλαβε ενεργό μέρος στην Εθνι-
κή Αντίσταση, ενώ στάληκε στην εξο-
ρία από το 1948 ως το 1952.Φυλακί-
στηκε, εξορίστηκε και εκτοπίστηκε πολ-
λές φορές. Τόποι εξορίας του υπήρξαν 
η Μακρόνησος και ο Άγιος Ευστράτι-
ος παλιά, η Γυάρος, η Λέρος και η Σύ-
ρος στην επταετία της χούντας. Η ζωή 
του ποιητή υπήρξε ταραγμένη και περι-

πετειώδης. Χαρακτηρίζεται από ασθέ-
νειες και πολιτικές διώξεις. Σίγουρα 
όλη αυτή η ένταση, επηρέασε την ποί-
ηση του. 

Τεράστιο σε ποσότητα και πολύ ση-
μαντικό σε ποιότητα είναι το έργο τον 
μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Θε-
ωρείται ένας από τους καλύτερους εκ-
προσώπους της νεότερης ελληνικής 
ποίησης. Ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς 
είχε αναγνωρίσει την αξία του. «Να πα-
ραμερίσουμε ποιητή για να περάσεις», 
έγραψε σε ένα ποίημα του για τον Ρί-
τσο. Στις σκέψεις του ποιητή για τη μυ-
θολογία, στην πληθώρα των μυθολο-
γικών λεπτομερειών, μοτίβων και προ-
σώπων, ο αναγνώστης συναντά συνέ-
χεια κάτι πιο σημαντικό που δεν έχει 
εφήμερο χαρακτήρα και που ανοίγει 
το δρόμο για τα απόκρυφα μυστικά της 
ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης. Πα-
ρότι πέρασε τόσος καιρός από το θά-
νατο του Γιάννη Ρίτσου, στα 1990, το 
έργο του πορεύεται, όπως όλα τα έργα 
των δημιουργών που ταξιδεύουν ασυ-
νόδευτα από τη φυσική παρουσία τους. 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να δια-
γνωσθεί, εκ του ασφαλούς, κατά πόσο 
το έργο του Ρίτσου θα αντέξει στο χρό-
νο, είναι ακόμα μακρύς. Ίσως θα πρέπει 
να «ξεχαστεί» κι άλλο μέχρι να «ανα-
καλυφθεί» ξανά. Ίσως άλλοι, απρόβλε-
πτοι παράγοντες, να συμβάλουν προς 
τη μια ή προς την άλλη εξέλιξη. Ίσως, 
τέλος, η αδιαμφισβήτητη αξία του να 
το κάνει, ώστε να ξεπεράσει τη συνω-
μοσία σιωπής που εξυφαίνεται γύρω 
του. 

Πάνω από εκατό ποιητικές συλλο-
γές και συνθέσεις, πεζογραφήματα, θε-
ατρικά καθώς και μελέτες για ομοτέ-
χνους συγκροτούν το κύριο σώμα του 
έργου του. Πολυάριθμες μεταφράσεις, 
χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύ-
ματα συμπληρώνουν την εικόνα του 
δημιουργού. 

Ο Ρίτσος τιμήθηκε με πλήθος διακρί-
σεων, σε διάφορες χώρες. Σημαντικό-
τερες διακρίσεις είναι: το 1956 τιμήθη-
κε με το πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποί-
ησης, το 1968 προτάθηκε για το βρα-
βείο Νόμπελ, το 1975 αναγορεύτηκε 
επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και το 1977 τιμήθηκε 
με το Βραβείο Ειρήνης του Λένιν. 

Το «Πρωινό Άστρο» είναι το ποίη-
μα που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος για το 
κοριτσάκι του, όταν έγινε πατέρας. Εί-
ναι το ποίημα της πατρικής στοργής και 
της λυρικής φαντασίας. Είναι ένα ποί-
ημα «που μόνο ένας παλμογράφος θα 
μπορούσε να «οπτικοποιήσει» και να 
καταγράψει τους παλμούς της εκπλη-
κτικής ευαισθησίας του». Ο ίδιος ο Ρί-
τσος το χαρακτηρίζει «Μικρή εγκυκλο-
παίδεια υποκοριστικών» για την κορού-
λα του.

Ειρήνη

100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου

Θέλω να σου δείξω όλες τις κάμαρες 
την άσπρη, την τριανταφυλλιά, τη φυστι-
κιά, τη μαύρη 
και τα παλιά ντουλάπια και τα μπαούλα 
και τα μικρά συρτάρια 
και τα υπόγεια με τ’ άδεια κιούπια και με 
τα σπασμένα έπιπλα 
 
να σου ανοίξω όλες τις πόρτες και τα πα-
ράθυρα  
να σου φανερώσω απ’ όλες τις μεριές τ’ 
αστέρια 
να σου πω για τον ίσκιο που μεγαλώνει 
στον τοίχο όταν ανάβει η λάμπα 
για τα δυο κουρασμένα τρίγωνα που γρά-
φει το φως τού φεγγίτη στο κεφαλόσκα-
λο 
σαν τους δυο λυγισμένους αγκώνες που 
ακουμπάνε στα γόνατα της λύπης 
να σου πω για το μικρό χαμόγελο που 
κρύβεται σ’ ένα ποτήρι νερό 
για το μεγάλο πόνο που κρύβεται κάτου 
απ’ το χαμόγελο 
και για το χνούδι του καρπού που βασανί-
ζει τα δάχτυλα της αγάπης 
να σου δείξω πόσο μικρός είμαι 
πόσο μεγάλος είμαι 
για να μη μείνει κάτι δικό μου που να μην 
είναι δικό σου 
για να σμίξουμε πέρα απ’ τα χωριστά μας 
σώματα. 
 
Η Μαρία σώπαινε. 
Δεν άνοιγε κανένα παράθυρο. Μη και δεν 
είχε κανένα παράθυρο; 
Κ’ η σιωπή φάρδαινε ανάμεσα μας, όπως 
το ποτάμι, όπως η θάλασσα. 
Καθόμαστε στις αντίθετες όχθες και κλαί-
γαμε. Ώσπου ανέβαινε η σιωπή και μας 
έπνιγε. 
 
Πέστε μου πού θα σμίξουμε; - είπε. Πέ-
στε μου πού θα σμίξει η σιωπή τα δάχτυ-
λα μας; 
Πιο μέσα απ’ τα δάχτυλα μας που θα σμί-
ξουμε; Ποια κραυγή  
θα σπάσει αυτά τα μαύρα τζάμια-όχι να 
γνωριστούμε ή να γνωρίσουμε 
μα να ορίσουμε ακριβώς τη θέση μας, ν’ 
αλλάξουμε τους κύλινδρους της ρίζας 
έτσι που η ρίζα και το φύλλο νάναι σύμ-
φωνα στο φως. Ανοίχτε τα παράθυρα. 
Ανοίχτε τα παράθυρα, είπε. 
Κάθε μέρα λιγότερη σιωπή κρύβουν τα 
λόγια μας. 
Τα παράθυρα βλέπουν στον ουρανό, στα 
σπίτια και στα στάχυα.

Γιάννης Ρίτσος, 
Το ποτάµι κι εµείς

Η σιωπή δυο ανθρώπων

Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω
τα φαναράκια των κρίνων
να σου φέγγουν τον ύπνο σου.
...................................
Κοιμήσου,
Να μεγαλώσεις γρήγορα.
Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι,
κι έχεις δυο πεδιλάκια μόνο από ουρανό.
Κοιμήσου.
..................................
Κοιμήσου, κοριτσάκι.
Είναι μακρύς ο δρόμος.
Πρέπει να μεγαλώσεις.
Είναι μακρύς
μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
...................................
Τα δέντρα ανθίζουν,
δεν ξέρουν γιατί,
ανθίζουν.
Τα λουλούδια δε νοιάζονται
να γίνουν καρποί,
γίνονται καρποί.
Κι εγώ τραγουδάω,
δεν ξέρω γιατί,
τραγουδάω.
.............................
Έχω ένα κοριτσάκι
έχω ένα κοριτσάκι.
Είμαι ένα δέντρο μες στη μέση τ’ ουρανού.
..........................................
Κράτησέ με, κοριτσάκι,
με παίρνει ο αέρας
πάνω απ’ τα βουνά

ψηλά, ψηλά,
γαλανά φτερά,
φτερά, φτερά,
μια θάλασσα φτερά
η χαρά.
Κράτησέ με.
......................................
Μονάχα το χαμόγελό σου
ένας ρόδινος κρίκος να πιαστώ.
Κράτησέ με.
..............................
Μια κίνηση
του τρυφερού χεριού σου
έσβησε μεμιάς όλο το μαύρο.
Έτσι παιδί που μ’ έκανες, παιδί μου,
πώς θα τα βγάλω πέρα από τους ίσκιους
που στέκουν και παραμονεύουν
πίσω από τ’ ανθισμένο σου χαμόγελο;
..............................
Γιατί δεν είναι, κοριτσάκι,
να μάθεις μόνο
εκείνο που είσαι
εκείνο που έχεις γίνει,
είναι να γίνεις
ό,τι σου λέει
κι ο ρόδινος καρπός που πέφτει
κι η μακρινή σελήνη
στον κοντινό καθρέφτη.
Άλλη χαρά
δεν είναι πιο μεγάλη
απ’ τη χαρά που δίνεις.

[Από τη σειρά Αγρύπνια (1941-1953)] 

Πρωινό Άστρο
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Κων/νος
Χασαπάκης Μπολάτι

τηλ. 27410 50296

Το απόσπασμα που ακο-
λουθεί είναι ένας «Οδηγός 
συμβουλών για νεαρές συζύ-
γους». Το πήρα από το σχο-
λικό βιβλίο οικιακής οικονο-
μίας, που το διδάσκονταν τα 
κορίτσια του γυμνασίου στη 
δεκαετία του ‘50, και το μετα-
φέρω αυτούσιο:

Να έχετε πάντοτε το βρα-
δινό γεύμα έτοιμο. Σχεδιά-
στε από νωρίς, ακόμα και από 
την προηγουμένη, το υπέρο-
χο δείπνο που θα προσφέρε-
τε στον άντρα σας και φρο-
ντίστε να είναι έτοιμο στην 
ώρα του. Με αυτό τον τρόπο 
θα του δείξετε ότι τον σκε-
φτόσασταν όλη μέρα και ότι 
ενδιαφέρεστε για τις ανάγκες 
του. Οι περισσότεροι άντρες 
γυρίζουν στο σπίτι πεινασμέ-
νοι, και ένα καλό γεύμα είναι 
μέρος του καλωσορίσματος 
που χρειάζονται.

Ετοιμαστείτε για να τον 
υποδεχτείτε. Αφιερώστε ένα 
τέταρτο για να είσαστε φρέ-
σκια και ανανεωμένη όταν 
εκείνος έρθει. Μπορείτε να 
φρεσκάρετε το μακιγιάζ σας 
ή να βάλετε μια κορδέλα στα 
μαλλιά σας. Πρέπει να δεί-
χνετε ξεκούραση. Μην ξεχνά-
τε ότι εκείνος έχει περάσει τη 
μέρα του μέσα στην πίεση και 
στην κούραση, φτιάξετε λίγο 
το κέφι.

Συγυρίστε κάθε ακαταστα-
σία. Λίγο πριν έρθει ο άντρας 
σας ρίξτε μια τελευταία μα-
τιά στο σπίτι, για να μαζέψ-
τε τα παιχνίδια των παιδιών, 
τα βιβλία ή τις εφημερίδες 
που ίσως είναι σκορπισμένες 
εδώ χι εκεί. Ύστερα, κάντε ένα 
γρήγορο ξεσκόνισμα στα έπι-
πλα. Ο άντρας σας θα νιώ-
θει ότι μπήκε σ’ έναν παρά-
δεισο ξεκούρασης και τάξης, 
αλλά κι εσείς θα αισθάνεστε 
όμορφα!

Ετοιμάστε τα παιδιά. Αφιε-
ρώστε λίγο χρόνο για να πλύ-
νετε τα χέρια και τα πρόσωπα 
των παιδιών (αν είναι μικρά), 
να τα χτενίσετε και, αν χρειά-

ζεται, να τους αλλάξετε ρού-
χα. Τα παιδιά σας είναι μικροί 
θησαυροί και εκείνος θα ήθε-
λε να τα δει ακριβώς έτσι.

Σταματήστε όλους τους 
Θορύβους. Την ώρα που πε-
ριμένετε τον άντρα σας, κλεί-
στε το πλυντήριο, το στεγνω-
τήριο, το πλυντήριο των πιά-
των ή την ηλεκτρική σκού-
πα. Προσπαθήστε να πείσετε 
τα παιδιά να είναι ήσυχα. Να 
είσαστε χαρούμενη όταν θα 
τον δείτε. Καλωσορίστε τον μ’ 
ένα γλυκό χαμόγελο και δείξ-
τε του πόσο χαίρεστε που τον 
βλέπετε.

Τι πρέπει να αποφεύγετε: 
Μην αρχίζετε να τον λέτε τα 
προβλήματα και τα παράπονα 
σας μόλις μπει στο σπίτι. Μη 
διαμαρτυρηθείτε αν αργήσει 
να έρθει. Θεωρήστε ότι αυτό 
δεν είναι τίποτε μπροστά σε 
όσα έχει περάσει εκείνος όλη 
τη μέρα.

Κάντε τον να χαλαρώ-
σει. Βάλτε τον να καθίσει σε 
μια αναπαυτική πολυθρόνα ή 
προτείνετε του να ξαπλώσει 
λίγο. Να έχετε έτοιμο ένα ζε-
στό ή κρύο ποτό για να πιει. 
Φτιάξτε του τα μαξιλάρια και 
προσφερθείτε να τον βγάλετε 
τα παπούτσια. Να του μιλάτε 
με χαμηλή, απαλή κι ευχάρι-
στη φωνή. Δώστε του την ευ-
καιρία να ξεκουραστεί και να 
χαλαρώσει.

Ακούστε τον με προσο-
χή. Έχετε χίλια πράγματα να 
του πείτε, αλλά η ώρα που ο 
άντρας σας έρχεται στο σπί-
τι δεν είναι η κατάλληλη στιγ-
μή. Αφήστε να μιλήσει εκείνος 
πρώτος,

Η βραδιά είναι δική του. 
Ποτέ μην παραπονιέστε αν δε 
σας βγάζει έξω για φαγητό ή 
αν δε σας πηγαίνει κάπου για 
να διασκεδάσετε. Προσπαθή-
στε να καταλάβετε ότι όλη τη 
μέρα ζει σ έναν κόσμο γεμά-
το ένταση και πίεση, και έχει 
ανάγκη να χαλαρώσει και να 
ξεκουραστεί.

ΜΑΚΗΣ

Ήταν καλοκαίρι στο δάσος 
έκανε τρομερή ζέστη και ο μέρ-
μηγκας ήταν έξω καταϊδρωμένος 
και μάζευε ξύλα...

Εκεί που μάζευε ξύλα ακού-
ει ένα φρενάρισμα ....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ-
ΙΙΙΙΙΙιιιιιιιι .... γυρνάει και τι να δει!

Ο τζίτζικας μέσα σε ένα 
MERCEDES CABRIOSL500 με 
δύο θεογκόμενες!

«Έλα ρε άτομο τι κάθεσαι και 
κάνεις εδώ και μαζεύεις ξύλα ;;;;» 

Του λέει ο τζίτζικας...
«Αδερφέ, χειμώνας έρχεται και 

μαζεύω προμήθειες για το τζάκι.»
«Καλά τρελός είσαι ρε.. πάμε 

εδώ στην παραλία να κάνουμε 
το  Μπανάκι μας έχω και τα δύο 
μωρά μαζί ... κοίτα πως σε κοι-
τάνε ρεεεε... χαζός είσαι που θα 
κάτσεις να μαζέψεις ξύλα... Πα-
ραλία, Μπανάκι, BEACHBAR και 
σφηνάκια...

«Όχι ρε φίλε δεν μπορώ έχω 
δουλειά ακόμα ....»

«Καλά ρε φιλαράκι δεν πειρά-
ζει τα λέμε ... να ξέρεις εσύ χά-
νεις!!!»

Φεύγει ο τζίτζικας, αναστενά-
ζει ο μέρμηγκας και συνεχίζει το 
κουβάλημα

Περνάνε κάνα δυο βδομά-
δες εκεί που ήταν ο μέρμηγκας 
πάλι στο δάσος και μάζευε τρο-
φή (ντάλα ο ήλιος) σκάει μύτη το 
γνωστό φρενάρισμα 

....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιιιι ....
Γυρνάει ο μέρμηγκας με βαριά 

καρδιά και τι βλέπει...
Ο γνωστός τζίτζικας με ένα 

JEEP 4x4 GRAND CHEROKEE 
και από πίσω κοτσαδούρα με ένα 
κότερο 20 μέτρα!!!! Πάνω στο 
κότερο 10 θεογκόμενες 2μετρες 
να τον χαιρετάνε!!!

>»ΦΙΛΑΡΑΚΙ!!!» φωνάζει ο τζί-
τζικας

 «Καλημέρα ... « του απαντά-
ει ο μέρμηγκας με ξεψυχισμένη 
φωνή!

 «Άντε, παράτα το κουβάλημα 
και ανέβα στο εργαλείο μαζί με 
τα Κορίτσια πάμε ΜΥΚΟΝΟ τρι-
ήμερο!»

«...εεεεε... ξέρεις έρχεται χει-
μώνας και αν δεν μαζέψω τροφή 
θα πεινάσουμε...»

«ΡΕΕΕ ΔΕΝ ΠΑΣ ΚΑΛΑ!!! Μα-
ζεύεις από βδομάδα τροφή ! κα-
βάλα να φύγουμε.

Τα κορίτσια σε περιμένουν 
πώς και πως! κοίτα κορμιά κοίτα 
ρεεε πως σε κοιτάνε!!!!!»

«...όχι ρε φίλε δεν μπορώ»
 «ΚΑΛΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ!!!! ΧΑΖΟΣ 

τι να σου πω .....» του λέει ο  τζί-
τζικας και βάζει μπρος και την 
κάνει...

Περνάει το καλοκαίρι, περνάει 
το φθινόπωρο και έρχεται ο χει-
μώνας.

Έξω έχει 2 μέτρα χιόνι και ο 
μέρμηγκας είναι αραχτός στην  
πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι...χα-
ζεύει τηλεόραση «Πρωινό Καφέ» 
και πίνει το τσαγάκι του χαλα-

ρός....
Ξαφνικά χτυπάει η πόρτα «ΤΑΚ 

ΤΑΚ ΤΑΚ» και ακούει μια φωνή 
«ΦΙΛΑΡΑΚΙΙΙΙΙΙΙ»

Σηκώνεται αργά αργά και πάει 
στην πόρτα... ανοίγει την πόρτα 
και κοντεύει να πάθει έμφραγμα!

Ο Τζίτζικας με στολή Χιονο-
δρόμου κασκολάκι και γυαλιά 
να του χαμογελάει και πίσω του 
το γνωστό JEEP με αλυσίδες και 
από πάνω φορτωμένο με πέδι-
λα του σκι! Μέσα στο JEEP δύο 
ξανθές μοντέλες να του χαμογε-
λάνε!

«Έχεις 10 λεπτά καιρό να ετοι-
μαστείς και να κατέβεις να φύ-
γουμε! 

Έχω κλείσει ΣΑΛΕ στον ΠΑΡ-
ΝΑΣΣΟ και θα πάμε για σκι με τα 
κορίτσια... άντε κατέβα!»

...Άφωνος ο μέρμηγκας έχει 
καταπιεί τη γλώσσα και έχει μεί-
νει με ανοικτό το στόμα ...

«Άντε ρε μη χαζεύεις... ΕΤΟΙ-
ΜΑΣΟΥ Γρήγορα!!! Τα κορίτσια 

Ανυπομονούν να σε γνωρί-
σουν!!!!»

«Εεεε, Φίλε μου τζίτζικα δυ-
στυχώς δεν μπορώ να έρθω σή-
μερα μαζί σου αλλά σε παρακα-
λώ πολύ κάνε μου μια χάρη!

Αν εκεί πάνω στο βουνό δεις 
τον ΑΙΣΩΠΟ... πες του ΝΑ ΠΑΕΙ 
ΝΑ

 ΓΑΜ.ΘΕΙ!!!!!»
ΜΑΚΗΣ

Κάποτε ήταν πραγματικότητα, 
σήμερα είναι ανέκδοτο!!!! Ανέκδοτο Αίσωπος

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν 
ότι η πρώτη ατμόσφαιρα της γης μετά το σχημα-
τισμό της δε διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα. Επειδή το αέριο (ΝΕΟΝ), το οποίο υπάρ-
χει στη σύσταση του ήλιου, αλλά δεν υπάρχει στη 
γη και στη γήινη ατμόσφαιρα (είναι αδρανές και δε 
σχηματίζει χημικές ενώσεις).

Μεταγενέστερα άρχισε από το εσωτερικό της γης 
η έξοδος μεγάλων ποσοτήτων μάγματος με απο-
τέλεσμα την απελευθέρωση πολλών αερίων στην 
ατμόσφαιρα. Κι έτσι στην ατμόσφαιρα υπήρχαν το 
διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμοί, άζωτο και πολύ 
μικρό ποσοστό οξυγόνου.

Το γήινο ανάγλυφο, άμεσα εξαρτώμενο από τις 
εσωτερικές διεργασίες και από την ατμόσφαιρα, 
στα πρώτα στάδιά του κυριαρχείται από ηφαιστει-
ακές μορφές, απότομες κλιτείς (πλαγιές), μεγάλες 
συγκεντρώσεις κορημάτων και έλλειψη εδάφους.

Οι υδρατμοί που απελευθερώνονται από το μαγ-
ματισμό, συμπυκνώνονται στην ατμόσφαιρα και δη-
μιουργούν τις πρώτες βροχοπτώσεις. Από τότε αρ-
χίζει και ο υδρολογικός κύκλος, η αποσάθρωση και 
η διάβρωση των πετρωμάτων.

Τα πρώτα σαφή συμπεράσματα για την εξέλιξη 
της ζωής εξάγονται από τα απολιθώματα 600 εκ. 
χρόνια πριν. Οι πρώτες μορφές ζωής που βρέθη-
καν, ήταν απλά υδρόβια φυτά, τρεφόμενα με ουσί-
ες μέσα στο νερό και εξελικτικά είχαμε περισσότε-
ρο σύνθετες μορφές ζωής. Σ’ αυτό συνέβαλε και η 
δημιουργία στρώματος όζοντος στην ατμόσφαιρα 
από το προϋπάρχον οξυγόνο, το οποίο μπορεί να 
απορροφήσει μεγάλες ποσότητες από τη βλαβερή 
για τα κύτταρα υπεριώδη ακτινοβολία.

Τέλος, πριν από 2,6 εκ. χρόνια εμφανίζεται το αν-
θρώπινο γένος, αποτέλεσμα της όλης εξελικτικής 
διαδικασίας.

Αρχική εξέλιξη της γήινης ατμόσφαιρας και του ανάγλυφου
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Ελαστικά 
Ζάντες

Βραχάτι
Κορινθίας

τηλ. 27410 54650

Κρεοπωλείο

ΜΙΝΙ	ΜΑRKET

MΠΟΛΑΤΙ		 	ΒΟΧΑΪΚΟ

2741054643	 2741053740

ΜΑΚΗΣ
ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΑΓΚΟΥΤΣΑΣ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών

Μπολάτι Κορινθίας

τηλ. 6977
382812

Η ιστορία του ροδιού
Το ρόδι προέρχεται από την αρχαία Περσία. Η δημιουργία του 

οφείλεται κατά τους αρχαίους Έλληνες στο Θεό Διόνυσο. Ο μύθος λέει 
ότι ο Διόνυσος συνάντησε μια νέα και όμορφη Νύμφη. Για να την πείσει 
να του δοθεί, της υποσχέθηκε ότι κάποια μέρα θα την κάνει βασίλισσα 
και θα της φορέσει στο κεφάλι κορόνα. Η Νύμφη πείστηκε από τις 
θερμές υποσχέσεις του θεού του κρασιού και υπέκυψε στις προτάσεις 
του. Όταν όμως ο Διόνυσος ικανοποίησε το πάθος του, θέλησε να την 
ξεφορτωθεί.

Έτσι τη μετέτρεψε σε ρόδι, κρατώντας την υπόσχεσή του σχετικά 
με την κορόνα. Και αυτό φαίνεται αν προσέξουμε στο κάτω μέρος του 
ροδιού, ότι ο φλοιός σχηματίζει ένα είδος στέμματος.

Επίσης το ρόδι συνδέεται με το μύθο της Περσεφόνης, την οποία 
απήγαγε ο Πλούτων και κράτησε δέσμια στον Άδη, επειδή είχε 
φάει σπόρους ροδιού. Όσο περισσότερους σπόρους έτρωγε, τόσο 
περισσότερο έπρεπε να μείνει στον Άδη. Ο συμβολισμός των σπόρων 
παράλληλα συνδέεται με την αναγέννηση της φύσης την άνοιξη.

Το ρόδι και ιδιαίτερα το ζωηρό χρώμα και το άρωμά του, αποτελεί 
σύμβολο αγάπης, πλούτου και ευτυχίας σε όλους τους πολιτισμούς της 
Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.

Στην Ελλάδα αποτελεί μέρος του γιορτασμού της Πρωτοχρονιάς. Το 
σπάσιμο του ροδιού στο κατώφλι του σπιτιού που μπαίνει ο νέος χρόνος, 
σημαίνει ευχές και ευημερία, ευτυχία και αφθονία υλικών αγαθών.

Για τους αρχαίους Αιγύπτιους το ρόδι σήμαινε υγεία, τιμή και αφθονία. 
Επίσης το ρόδι συμβολίζει την επιστροφή από το θάνατο στη ζωή.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 7] 
Γιατί στην Κύπρο το καλοκαίρι στις 4.00 

ήδη έχει ξηµερώσει.
Ξηµέρωσε, λοιπόν, η φρικτή Κυριακή 21 

Ιουλίου. Τα Τούρκικα αεροπλάνα, πριν καλά 
καλά ξηµερώσει άρχισαν να βοµβαρδίζουν 
όλα τα βουνά της Κερύνειας. 

Να έρχονται σµήνη…Να χτυπούνε…
Δε θελαν την Κερύνεια κατεστ ραµµένη 

γιατί δε χτυπούσαν, δε χτυπούσαν την πόλη 
της Κερύνειας. Έκαιγαν γύρω γύρω τα βου-
νά.

Και να λέµε: «Θεέ µου ποιοι σκοτωθήκαν 
τώρα;»  

Συνεχίζουµε να είµαστε σ’ αυτή τη σπη -
λιά. Να κλαίνε τα παιδιά, να ζητάνε νερό, να 
ζητάνε φαγητό, να µην έχουµε να ταΐσου -
με τα παιδιά. 

Ήµασταν ανήµπορες δε µπορούσαµε να 
κάνουµε τίποτα απολύτως.

Ήταν ένας πόλεµος…Μα τόσο προδοµένος 
πόλεµος που τώρα που τα σκέφτοµαι ήρε -
µα…

Θυµάµαι… ότι έτ ρεχε ο κόσµος στην Κε -
ρύνεια να κρυφτεί, γιατί νόµιζαν ότι θα βοµ-
βαρδιστεί η Κερύνεια. Η Κερύνεια, όµως, 
δεν βοµβαρδίστηκε. Ούτε τα χωριά της Κε -
ρύνειας.

 Επιμένω, η Κερύνεια άθικτη. 
Στα βουνά έπεφταν όλες οι βόµβες και στα 

στρατόπεδα.
Γιατί τα λέω όλα αυτά…;
Τελευταίως, βγήκε κάποιος απόστ ρατος 

συνταγµατάρχης και είπε ότι ζήτησε να του 
δώσουν αυτοκίνητο από το 251ΤΠ…

Τ’ αυτοκίνητο να το βρούνε πού;
Έχανε η µάνα το παιδί και το παιδί τη 

µάνα. Και το πιο τ ραγικό από όλα είναι ότι 
είπε ότι πήγε στο 251-κάποιοι άνθρωποι, 
πιστέψτε µε, δεν ντ ρέπονται γι’ αυτά που 
λένε, θέλουν να πιστέψουνε πως είµαστε 
ζώα, πως δεν καταλαβαίναµε τίποτα.

Πήγε λέει στο στ ρατόπεδο στο 251 που 
εκεί γινότανε χαµός. Είχαν µαζευτεί όλοι 
οι έφεδροι. Και τόλµησε αυτός ο «κύριος» ο 
πρώην συνταγµατάρχης να πει ότι ήταν όλοι 
με σαγιονάρες, με σορτς… 

Μα έφεδροι ήταν, από τα µπάνια τους 
µαζέψανε, ήθελε να φοράνε στολές; Να τις 
βρούνε πού; Δεν βρήκε κάτι πιο σοβαρό να 
πει ο άνθρωπος αυτός; Ακόµα και στη µνή-
µη κάποιων που έδωσαν τη ζωή τους ακόµη 
ρίχνουνε στάχτη; βρωµιά;

Και να σας πω και κάτι; Αυτός ο «κύριος» 
που κατηγόρησε ότι είδε τους ανθρώπους µε 
σορτς και σαγιονάρες δεν ήταν στην πρώτη 
γραµµή, κι ας βγει να µε διαψεύσει. Ήταν στη 
σπηλιά µαζί µας. Και του λέει κάποια Ελλη-
νοκύπρια µάνα µε τρία παιδιά που ήταν στη 
σπηλιά µαζί µας «κύριε, εσείς τι θέλετε µαζί 

µας;», «βγείτε να πολεµήσετε!». Ήταν µ’ εµάς!
Και βγήκε κα έριξε τόση λάσπη για κά -

ποιους που τ ρέχανε να πολεµήσουνε έστω 
και µε σαγιονάρες; Έστω και µε σορτς; Τ ους 
κάλεσε η πατ ρίδα τους κι έτ ρεξαν. Αυτοί 
ήτανε στο 251. Και είναι ντροπή να συνεχί-
ζει να λέει πράγµατα που ούτε καν τα ήξε -
ρε. Κι αν πήγε για µία στιγµή στο 251 και 
είδε ότι ισχυρίζεται πως είδε, έπρεπε να τρέ-
ξει αυτός να πάει πιο µπροστά και να δείξει 
ότι ξέρει να πολεµά. Όχι κατόπιν εορτής να 
βγαίνουν και να ρίχνουν λάσπες. 

Έτρεξαν εκείνα τα παλικάρια µε σαγιονά-
ρες, ξυπόλυτοι µε ένα φανελάκι…Είδα αν -
θρώπους που τ ρέχανε αυθόρµη τα να πα -
ρουσιαστούν και παρουσιάζονταν στο 251. 
Λοιπόν, είναι το Τ άγμα που κράτησε την   
Κερύνεια. Ο εν λόγω κύριος πού ήτανε; Στο 
Μπέλα-Παΐς µε το δαχτυλάκι τραυµατισµέ-
νο. Στο δακτυλάκι είχε κτυπήσει. 

Γιατί όταν κάποιοι τον ρώτησαν «Για -
τί δεν είστε κάπου να πολεµήσετε και είστε 
εδώ;».Και έδειξε το δακτυλάκι του το ένα δε-
µένο, ότι τραυµατίστηκε. Έτσι περιµέναµε να 
νικήσουμε; 

Αλλά λίγοι ήταν αυτοί που κράτησαν 
Θερµοπύλες, αυτοί που θυσιάστηκαν, αυτοί 
που είναι µέχρι σήµερα αγνοούµενοι αιχ -
µάλωτοι, αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους και 
πότισαν τη γη της Κύπρου µε το αίµα τους…

Κυριακή βράδυ, ειδοποίησε ο Παύλος ο 
Κουρούπης ο σύζυγός µου να φύγουµε για 
Λευκωσία. Εγώ όµως δεν τόλµησα να φύγω, 
γιατί φοβόµουν. Και ζήτησα να τον δω για ν’ 
ακούσω από τον ίδιο αν έπρεπε να πάρω το 
παιδί και να φύγω.

Πράγµατι µε πήγανε στον Άγιο Γ εώργιο. 
Εκεί σε µία βενζίνη βρήκα τον άνδρα µου µε 
δυο-τρεις στρατιώτες. Τίποτε άλλο δεν είχε. 
Ήταν αισιόδοξος και μου είπε: 

-ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ(ΠΚ):Φύγε για 
Λευκωσία, κι αύριο θα γυρίσετε.

-ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗ(ΜΚ):Μα δεν έχω 
ρούχα, δεν έχω τίποτα ούτε για µένα ,ούτε 
για το παιδί

-ΠΚ: Όχι,δε θα πας στο σπίτι. Θα φύγεις 
κατευθείαν για τη Λευκωσία.

Μίλησα µαζί του. Τον είδα. Βέβαια το πώς 
τον είδα δεν περιγράφεται.

Απογοητευµένο, προδοµένο, εγκαταλε -
λειµµένο…

Όλοι είχαν χαθεί…Και όταν λέω «όλοι εί-
χαν χαθεί»…Αυτοί ήταν που ήταν στη Λευ-
κωσία και έδιναν µόνο διαταγές τοµάρι τους 
το πρόσεχαν… 

Όταν έφτασα το βράδυ της Κυριακής 21 
Ιουλίου είδα µια νεκρή πόλη-που η Λευ -
κωσία πάντα είχε ζωή. Ούτε αυτοκίνητο δεν 
ακουγόταν.
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ] ΜΑΚΗΣ 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Η κουκουβάγια
Μια φορά ήταν μια χήρα και είχε εννιά παιδιά, οκτώ αγόρια κι ένα 

κορίτσι. Το μικρότερο από τα αγόρια ήταν έμπορος και ταξίδευε σε μέρη 
μακρινά, για να πουλάει τα εμπορεύματά του.

Για να έχει δικό του άνθρωπο στην ξενιτιά, αποφάσισε να παντρέψει εκεί 
την αδελφή του την Αρετή. Η μάνα της όμως δεν ήθελε να τη δώσει, αλλά 
στο τέλος υποχώρησε. Σε λίγο πέθαναν όλα τα παιδιά της γριάς, ακόμη 
και ο έμπορος. Η δυστυχισμένη μάνα άρχισε να καταριέται το μικρότερο 
γιό της, που είχε γίνει η αιτία να παντρευτεί η κόρη της στην ξενιτιά.

Ο πεθαμένος, ακούγοντας τις κατάρες της, σηκώθηκε μια νύχτα από 
τον τάφο του και πήγε να φέρει την αδελφή του κοντά στη μητέρα του.

Μόλις οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν, έπεσαν η μία στην αγκαλιά της 
άλλης με κλάματα φωνάζοντας: «Οχού, οχού». Από τον πολύ καημό 
πέθαναν. Η κόρη μεταμορφώθηκε σε κουκουβάγια και από τότε ως τώρα 
συνεχίζει το λυπητερό της τραγούδι. «Οχού, οχού»!

Η ιστορία της τράπουλας
Η ιστορία της τράπουλας είναι παλιά και αβέβαιη. Η πιο πιθανή εκδοχή 

για την πρώτη εμφάνιση των χαρτιών είναι αυτή που αναφέρει ότι αρχικά 
παρουσιάστηκαν στην Άπω Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος λέει πως το 1120 π.Χ., όταν στην Κίνα βασίλευε 
ο αυτοκράτορας Σέουν Χο, μια ομαδική μελαγχολία είχε κυριεύσει τις 
γυναίκες που ζούσαν στα ανάκτορά του. Απελπισμένος ο άρχοντας, που τις 
έβλεπε να μαραζώνουν και πολλές από αυτές να πέφτουν τις νύχτες στα 
νερά του κοντινού ποταμού, κάλεσε τους σοφούς της απέραντης χώρας 
του και τους ζήτησε να βρουν ένα φάρμακο που θα γλίτωνε τις γυναίκες 
του παλατιού από το κρυφό τους μαράζι.

Οι σοφοί έσκυψαν μπρος τους το κεφάλι κι έφυγαν χωρίς ελπίδα. Ένας 
όμως από αυτούς ξαναήρθε ύστερα από λίγο καιρό στα ανάκτορα κι έδωσε 
στον αυτοκράτορα μερικές δεκάδες μικρές και λεπτές κοκάλινες πλάκες, 
που πάνω τους επιδέξιοι τεχνίτες είχαν χαράξει πολύχρωμες εικόνες του 
ήλιου, της σελήνης, διαφόρων φυτών και ζώων. Παίζοντας με τις πλάκες 
αυτές οι γυναίκες του παλατιού θα μπορούσαν να σκοτώσουν την πλήξη 
τους και να περνούν ευχάριστα τον καιρό τους. Και το θαύμα έγινε. Οι 
γυναίκες που είχε ο αυτοκράτορας στα ανάκτορά του ξαναβρήκαν το κέφι 
και την αισιοδοξία τους. Και ο Σέουν Χο έδωσε τιμές μεγάλες στο σοφό 
που ανακάλυψε την τράπουλα και καθιέρωσε τα τυχερά παιχνίδια της σε 
όλο το κράτος του. Από εκεί η τράπουλα πέρασε στις Ινδίες, απ’ όπου μετά 
από αιώνες την πήραν οι Άραβες και την έφεραν το 1370 και στην Ισπανία.

Λαϊκές παραδόσεις από την Φωτεινή Μιχαήλ
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Η Θωμαϊς διαβάζει: Η Κατερίνα διαβάζει:Η μικρή Μαρία διαβάζει:

SUPER MARKET

Ανδρέας  Δέδες
Πλατεία Μπολατίου

τηλ. 27410-55438

ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ 
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ
του Ευγένιου Τριβιζά, 

Εκδόσεις Κέδρος, τιμή 9,00 ευρώ
Ένας εκκεντρικός κόμης, ένας αμύθη-

τος θησαυρός, ένας μνησίκακος μπάτλερ, 
μια πεινασμένη τίγρη, πέντε χρυσά κλει-
διά, μια απροσδόκητη κληρονομιά και ένα 
θανάσιμο μυστικό συνθέτουν τη συναρπα-
στική αυτή περιπέτεια ενός κουρδιστή πιά-
νων, που προσπαθεί να ανακαλύψει πέντε 
χαμένα κλειδιά, σκόρπια στα πέρατα του 
κόσμου.

Μαρία Φαρμάκη

ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΜΟΥ
THEA HALO

Mία αφηγηματική ιστορία μάνας προς την 
κόρη για την γενοκτονία και την επιβίωση 
του ελληνισμού του Πόντου.

Η συγγραφέας αφηγείται την ιστορία – 
την βασανιστική ιστορία – της μητέρας της 
με πραγματικά γεγονότα και ονόματα. Μια 
μητέρα γεμάτη βάσανα και διωγμούς από 
την παιδική της ηλικία γεννημένη σ’ ένα χω-
ριό του Πόντου κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, 
η Σάνο (μητέρα) θυμάται.................

Πώς ξεκίνησε ο διωγμός από τους στρα-
τιώτες του Κεμάλ Ατατούρκ, πώς χάθηκε 
ένας λαός ο Ελληνισμός του Πόντου, πώς 
σβήστηκε η ιστορία χιλιάδων χρόνων κι όχι 
μόνο, διώχθησαν μαζί με τους Έλληνες κι οι 
Αρμένιοι κι οι Ασσύριοι.

Ένα βιβλίο με πραγματικά γεγονότα, ονό-
ματα, χάρτες και φωτογραφίες που σε βά-
ζουν μέσα σε μια πορεία ζωής που κανένας 
Έλληνας δεν πρέπει να ξεχάσει.

Είναι μια ιστορία, που μας βεβαιώνει ότι η 
αγάπη και η ζωή, μπορεί να επιβιώσει κάτω 
από αντίξοες συνθήκες.

ΤΟ NHΣΙ
VICTORIA HISLOP

Εκδόσεις  ΔΙΟΠΤΡΑ,  τιμή  
19,00 ευρώ  

Η αγγλίδα ηρωϊδα του βιβλίου κά-
νοντας ταξίδι στη Κρήτη, το νησί της 
μητέρας της, προσπαθεί να μάθει για 
το παρελθόν της. Ανακαλύπτει ότι η 
οικογένειά της είχε άμεση σχέση με 
τη Σπιναλόγκα το νησί όπου κατέλη-
γαν για να πεθάνουν, οι λεπροί.

Είναι μια ιστορία, που μας βεβαι-
ώνει ότι η αγάπη και η ζωή, μπορεί 
να επιβιώσει κάτω από αντίξοες συν-
θήκες.

Το βιβλίο είναι ένα γλυκό μήνυμα 
ζωής, αισιοδοξίας και ελπίδας.

Ο Γεώργιος Δροσίνης (9 Δεκεμβρίου 1859 - 3 Ιανουαρίου 1951) 
ήταν έλληνας ποιητής, πεζογράφος και δημοσιογράφος. Ήταν 
ένας από τους πρωτοπόρους της ανανεωτικής Νέας Αθηναϊ-

κής Σχολής στην ποίηση και της ηθογραφίας στην πεζογραφία. Η πρώ-
τη ποιητική του συλλογή Ιστοί Αράχνης σηματοδότησε την εμφάνιση 
της Νέας Αθηναϊκής Σχολής ενώ το διήγημά του Χρυσούλα κέρδισε το 
πρώτο βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό διηγήματος του περιοδικού «Η 
Εστία» το 1883.

Γεννήθηκε σε ένα αρχοντικό της Πλάκας στην Αθήνα από γονείς Με-
σολογγίτες. Ήταν γιος του Χρήστου Δροσίνη, που εργαζόταν ως ανώ-
τατος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών και της Αμαλίας Πε-
τροκόκκινου, της οποίας η οικογένεια είχε κατεβεί στην Αθήνα με τον 
Καποδίστρια. Η οικογένεια του Δροσίνη, εκτός από εύπορη ήταν και 
γνωστή για τη συνεισφορά της στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 
1821. Παππούς του ήταν ο Γιώργης Καραγιώργης, που σκοτώθηκε στην 
Έξοδο του Μεσολογγίου το 1826 ενώ ο προπαππούς του ήταν ο Καπε-
τάν-Αναστάσης Δροσίνης, γνωστός και ως ο Πρωτοκλέφτης των Αγρά-
φων.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και μεταγράφη-

κε στη φιλοσοφική σχολή μετά από σύσταση του Νικόλαου Πολίτη. Το 
1885 συνέχισε τις σπουδές του στην Ιστορία της Τέχνης στο εξωτερικό, 
στα Πανεπιστήμια της Λειψίας, της Δρέσδης και του Βερολίνου, στη 
Γερμανία.[1], χωρίς όμως να πάρει κάποιο πτυχίο.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε τη διεύθυνση του πε-
ριοδικού «Η Εστία», το οποίο μετέτρεψε σε καθημερινή εφημερίδα το 
1894. Παράλληλα με την λογοτεχνική προσφορά του, συνεισέφερε ση-
μαντικά σε πολλούς τομείς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής της 
χώρας: ήταν γραμματέας του «Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βι-
βλίων» που είχε ιδρύσει ο Δημήτριος Βικέλας από το 1899, διευθυντής 
του Τμήματος Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδεί-
ας (1914-1920 και 1922-1923 και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών 
από την ίδρυσή της το 1926.

Τιμήθηκε με το Αριστείο των Γραμμάτων της «Ακαδημίας Αθηνών», 
ενώ το 1947 προτάθηκε από το Ελληνικό Κράτος[2] για το βραβείο Νό-
μπελ, σε αναγνώριση της αξίας του έργου του, το οποίο τελικά απoνε-
μήθηκε στο Γάλλο λογοτέχνη Αντρέ Ζιντ (André Gide).

Ειρήνη

Μυγδαλιά
Σηκώθηκε ο τρελοβοριάς

ρίχνει τα φύλλα της ροδιάς

και μάδησε της μυγδαλιάς

τα ολανθισμένα κλώνια

και κάνει το γλυκό ουρανό

συννεφιασμένο, σκοτεινό

και γέμισε το δειλινό

με παγωμένα χιόνια.

Άσπρη νυφούλα μυγδαλιά

τι τον φοβάσαι το χιονιά

κι αν γύμνωσε τα κλώνια 

σου

που τα ’χες ανθισμένα

της άνοιξης τα δειλινά

σε λίγο θα ’ρθουνε ξανά

και στα κλαδιά σου τα που-

λιά

θα τραγουδούν για σένα.

Αργύρης Ανεστόπουλος

150 χρόνια από τη γέννηση του Γεωργίου Δροσίνη

Τὴν ἅγια νύχτα τὴ Χριστουγεννιά-
τικη λυγοῦν τὰ πόδια 
καὶ προσκυνοῦν γονατιστὰ τὴ φάτ-
νη τους τ᾿ ἄδολα βώδια.
Κι᾿ ὁ ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώ-
ντας τα σταυροκοπιέται 
καὶ λέει μὲ πίστη ἀπ᾿ τῆς ψυχῆς τ᾿ 
ἀπόβαθα, 
Χριστὸς γεννιέται!
Τὴν ἅγια νύχτα τὴ Χριστουγεννιά-
τικη  
κάποιοι ποιμένες 
ξυπνοῦν ἀπὸ φωνὲς ὕμνων μεσού-
ρανες στὴ γῆ σταλμένες.
Κι᾿ ἀκούοντας τὰ Ὡσαννὰ ἀπ᾿ ἀγγέ-
λων στόματα 
στὸ σκόρπιο ἀέρα, 
τὰ διαλαλοῦν σὲ χειμαδιὰ λιοφώτι-
στα μὲ τὴ φλογέρα.
Τὴν ἅγια νύχτα τὴ Χριστουγεννιά-
τικη  
- ποιὸς δὲν τὸ ξέρει; -  

τῶν Μάγων κάθε χρόνο τὰ μεσάνυ-
χτα  
λάμπει τ᾿ ἀστέρι.
Κι᾿ ὅποιος τὸ βρεῖ μέσ᾿ στ᾿ ἄλλα 
ἀστέρια ἀνάμεσα 
καὶ δὲν τὸ χάσει 
σὲ μιὰ ἄλλη Βηθλεὲμ ἀκολουθῶντας 
το 
μπορεῖ νὰ φτάσει.
Ἡ μυγδαλιά
Ἐκoύνησε τὴν ἀνθισμένη μυγδαλιὰ  
μὲ τὰ χεράκια της  
κι ἐγέμισε ἀπὸ ἄνθη ἡ πλάτη, ἡ 
ἀγκαλιὰ  
καὶ τὰ μαλλάκια της.
Ἄχ! χιονισμένη σὰν τὴν εἶδα τὴν 
τρελλὴ  
γλυκὰ τὴ φίλησα,  
τῆς τίναξα τὰ ἄνθη ἀπ᾿ τὴν κεφαλὴ  
κι ἔτσι τῆς μίλησα:
-Τρελλὴ νὰ φέρεις στὰ μαλλιά σου 
τὴ χιονιὰ  

τὶ τόσο βιάζεσαι;  
Μόνη της θὲ νὰ ῾ρθεῖ ἡ βαρυχειμω-
νιά,  
δὲν τὸ στοχάζεσαι;
Τοῦ κάκου τότε θὰ θυμᾶσαι τὰ πα-
λιὰ  
τὰ παιχνιδάκια σου,  
κοντὴ γριούλα μὲ τὰ κάτασπρα 
μαλλιὰ  
καὶ τὰ γυαλάκια σου.
Ὁ Ἥλιος καὶ ὁ Ἀέρας
Ὁ Ἀέρας θύμωσε, 
μὲ τὸν Ἥλιο μάλωσε. 
Ὁ Ἀέρας ἔλεγε: 
– Εἶμαι δυνατότερος! 
Καὶ ὁ Ἥλιος ἔλεγε: 
– Σὲ περνῶ στὴ δύναμη! 
Ἕνας γέρος γεωργὸς 
μὲ τὴ μαύρη κάπα του 
στὸ χωράφι πήγαινε.
Ὁ Ἀέρας λάλησε: 
– Ὅποιος ἔχει δύναμη 

παίρνει ἀπὸ τὸν γέροντα 
τὴ χονδρὴ τὴν κάπα του!
Φύσησε, ξεφύσησεν, 
ἔσκασε στὸ φύσημα, 
ἄδικος ὁ κόπος του.
Κρύωσεν ὁ γέροντας 
καὶ διπλὰ τυλίχθηκε 
στὴ χονδρὴ τὴν κάπα του.
Μὰ κι ὁ Ἥλιος λάλησε: 
– Ὅποιος ἔχει δύναμη 
παίρνει ἀπὸ τὸ γέροντα 
τὴ χονδρὴ τὴν κάπα του!
Ἔφεξεν ὁλόλαμπρος, 
καλοσύνη σκόρπισε, 
κι ἔβγαλεν ὁ γέροντας 
τὴ χονδρὴ τὴν κάπα του.
Πάλι ξαναλάλησε: 
– Ἄκουσε καὶ μάθε το, 
σὲ περνῶ στὴ δύναμη, 
γιατὶ πᾶς μὲ τὸ κακὸ 
κι ἐγὼ πάω μὲ τὸ καλό!

Νύχτα Χριστουγεννιάτικη ποιήματα ∆ροσίνη
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Εδώ κάτι μαγειρεύουν

 Yλικά:
1 πακέτο µπισκότα ολικής αλέσεως 
250 γρ
3 τυριά φιλαδέλφεια
2 βανίλιες
1 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1 κοµπόστα βύσσινο
4 αυγά
κορν φλάουερ
 
Εκτέλεση: 
Τρίβουµε τα µπισκότα στο µπλέντερ και 
τα στ ρώνουµε σε φόρµα-ταψάκι (µε 
σούστα να ανοίγει) µαζί µε 1,5 κου -
ταλιά βιτάµ.
Κτυπάµε τα αυγά µε την ζάχαρη, ρί -

χνουµε ένα-ένα τα φιλαδέλφεια και 
τις βανίλιες & µόλις αφρατέψει ωραία 
το ρίχνουµε στη φόρµα & ψήνουµε στο 
φούρνο στους 250ο στην κάτω σχάρα 
για µισή ώρα περίπου. 
Βάζουµε σε µία κατσαρόλα µόνο το σι -
ρόπι από την κοµπόστα να ζεσταθεί 
και ρίχνουµε 1,5 κουταλιά της σούπας 
κορν φλάουερ να δέσει (όχι να βρά -
σει). Μόλις δέσει ρίχνουµε το βύσσι -
νο µε προσοχή να µην λυώσει. 
Μόλις κρυώσει η κοµπόστα τη ρίχνου -
µε στη φόρµα που έχει κρυώσει και 
αυτή και το βάζουµε στο ψυγείο.

  Καλή ΕπιΤυχια
ΘωΜαϊς

CHEESE CAKE

ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΗΣ

υλιΚα
1 ποτήρι καλαµποκέλαιο
2 ποτήρια ζάχαρη
2 κουτιά πορτοκαλάδα µε ανθρακικό
1 φακελάκι µπέϊκιν πάουντερ
2 πακέτα αλεύρι φαρίν απ
κανέλλα – γαρύφαλο
καρύδια – σταφίδες

ΕΚΤΕλΕςή
Κτυπάµε το λάδι µε τη ζάχαρη ελαφρά, 
προσθέτουµε το αλεύρι κοσκινισµένο 
µε το µπέϊκιν και τέλος την πορτοκαλά-
δα µε τα υπόλοιπα υλικά. Ψήνουµε σε 
βουτυρωµένο ταψί περίπου για 1 ώρα 
µέχρι να ψηθεί καλά.

Καλή ΕπιΤυχια
ΒιΒή χαςαπαΚή

Θυμάμαι. Ήταν Καλοκαίρι, Ιούλιος του 
1991, στο Eagan της Μινεσότας στην Αμε-
ρική. Ήμουν εκεί περίπου ένα μήνα. Ένα 
Σάββατο πρωί λοιπόν καθόμασταν στο 
εστιατόριο (Best Steak House) του Κου 
Γιώργου το οποίο βρισκόταν απέναντι 
από την εταιρία που είχα πάει (Unisys) 
και πίναμε το καφεδάκι μας. Πρέπει να 
πούμε ότι το μαγαζί άνοιγε στις οκτώ το 
πρωί και έκλεινε στις εννέα το βραδύ. Οι 
πρώτοι πελάτες έρχονταν μετά τις έντεκα.

Η προετοιμασία όμως άρχιζε από το 
πρωί. Ο κατάλογος του εστιατόριου περι-
ελάμβανε μόνο κρέας, ψητές πατάτες και 
σαλάτες .

Πάνω λοιπόν στην κουβέντα που κά-
ναμε κατά την διάρκεια του καφέ ο Κυρ 
Γιώργος μου λέει Μάκη αύριο ετοιμάσου 
γύρω στις εννέα (09:00) θα περάσουμε να 
σε πάρουμε να πάμε Εκκλησία. Την επό-
μενη μέρα Κυριακή πράγματι πέρασε ο 
Κυρ Γιώργος και κατεβήκαμε στην Μιν-
νεάπολη, στην Εκκλησία για να παρακο-
λουθήσουμε την θεια λειτουργία. Φτάνο-
ντας εκεί υπήρχε μια έκταση περίπου δυο 
(2) στρέμματα με μια ωραία καλοσυντη-
ρημένη Εκκλησία.

Το κτήριο ολόκληρο αποτελούνταν 
από: την Εκκλησία ,χώρο υποδοχής που 
μπορείς να αφήσεις το παλτό σου το κα-
πέλο σου την ομπρέλα κ.τ.λ, την τουαλέτα 
που είχε επιπλέον χώρο με πολλούς καθρέ-
πτες για να μακιγιαριστής να ρίξεις νερό 
στο πρόσωπο σου κ.τ.λ, μια μεγάλη αίθου-
σα χωρητικότητας 400 ατόμων με κουζίνα 
περίπου 100 τ.μ για την κάλυψη αναγκών, 
τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας ελληνικής 
γλώσσας, γραφείο του ιερέα και άλλοι βο-
ηθητικοί χώροι. Μπαίνοντας στην Εκκλη-
σία υπήρχαν καρέκλες για περίπου 400 
άτομα. Μπορούσες να καθίσεις όπου ήθε-
λες δεν υπήρχε διαχωρισμός για άντρες 
γυναίκες. Η θεια λειτουργία γινόταν 60% 
στα Ελληνικά και 40% στα Αγγλικά. Πρέ-
πει να πούμε ότι το ποίμνιο ήταν 60% Ελ-
ληνοαμερικάνοι και 40% Αμερικανοί. Το 
άξιον απορίας και θαυμασμού συγχρόνως 
ήταν το ότι όλοι οι πιστοί έψελναν τους 
ύμνους. Όταν πηγαίνεις για πρώτη φορά 
στην Εκκλησία το έθιμο είναι μετά το πέ-
ρας της λειτουργίας, ο Ιερέας ρωτά τους 
πιστούς αν υπάρχει κάποιος επισκέπτης 
πρώτα από Ελλάδα και δεύτερον από 
άλλη πολιτεία. Ο επισκέπτης τότε συστή-
νεται αναφέροντας όνομα ,επίθετο, τόπος 
κατοικίας στην Ελλάδα, ποιον επισκέπτε-
ται και πόσο καιρό θα μείνει στην Αμερι-
κή. Όταν τελειώσει και αυτό τότε ο Ιερέας 
αφιερώνει περίπου 15 λεπτά για κήρυγμα, 
πάντα σε Ελληνικά. Αυτό που μου έκα-
νε μεγάλη εντύπωση ήταν η απόλυτη ησυ-
χία που επικρατούσε και η θεια λειτουρ-

γία που γινόταν κατά κύριο λόγο στα Ελ-
ληνικά αν και ο αριστερός ψαλτής ήταν 
Αμερικανός. 

Μετά την λειτουργία μαζεύονται όλοι 
στην διπλανή αίθουσα για καφέ γλυκό 
και για συζήτηση. Τα γλυκά τα φέρνουν 
οι πιστοί .Η συζήτηση γίνεται στα Ελληνι-
κά για εξοικείωση των παιδιών αλλά και 
αυτών που έχουν γεννηθεί εκεί και είναι 
δεύτερη γενεά Ελλήνων. Συνήθως κατά 
την συζήτηση ακούγονται πολλά πράγμα-
τα από την Ελληνική και τοπική επικαι-
ρότητα.

Οι εκεί Έλληνες με σύστησαν στο Πα-
τέρα Περικλή (Father Peri), που στο τέλος 
μου είπε ότι με περιμένει κάθε Κυριακή. 
Συνήθως κάθε Κυριακή αν δεν πηγαίνα-
με κάποια εκδρομή ,κυνήγι, ψάρεμα η δεν 
είχαμε δοκιμές στην εταιρία πήγαινα διό-
τι ήταν και τόπος που μαζεύονταν όλοι οι 
Έλληνες.

Μια φορά που έτυχε να έχουμε δοκιμές 
στην εταιρία και δεν είχα ενημερώσει ότι 
θα λείπω. Την επόμενη Κυριακή που συ-
ναντηθήκαμε λοιπόν μου λέει που είσαι, 
σε χάσαμε (long time to see you Makis). 
Άλλο περιστατικό που θυμάμαι ήταν το 
Πάσχα όταν με το που είπε ο Ιερέας το 
Χριστός Ανέστη σηκώθηκα να φύγω, πα-
ρατήρησα όμως πολύ γρήγορα ότι δεν 
κουνήθηκε κάνεις, ρωτώντας έμαθα ότι 
όλοι οι πιστοί φεύγουν μετά το πέρας της 
λειτουργίας. Στην έξοδο από τον Ναό είχε 
μικρά τσουρεκάκια και πασχαλινά αυγά.

Περίπου δυο φόρες την εβδομάδα λει-
τουργούσε Ελληνικό σχολειό που συμ-
μετείχαν όλα τα μικρά παιδιά αλλά και 
Αμερικανοί που ήθελαν να μάθουν την 
γλώσσα.

Εκτός από τη λειτουργία η Εκκλησία δι-
οργάνωνε περίπου μια φορά το μήνα συ-
νεστιάσεις για να υπάρχει επαφή μεταξύ 
των Ελλήνων. Επίσης κάθε χρόνο οι οικο-
γένειες εκδίδουν ημερολόγια για την νέα 
χρόνια με θέμα την οικογένεια τους με 
αυτό το τρόπο κάθε οικογένεια είχε όλα 
τα προσωπικά στοιχεία όλων των άλλων 
οικογενειών.

Η Εκκλησία πολλές φορές ήταν και 
γραφείο ευρέσεως εργασίας σε ανθρώ-
πους που για πρώτη φορά ευρίσκονταν 
εκεί και ήθελαν να εργαστούν.

Το διάστημα που έμεινα εκεί δεν είχα 
καταλάβει το έργο της Εκκλησίας στην 
διατήρηση του Ελληνισμού. Γυρίζοντας 
πίσω στην Πατρίδα και μετά από αρκε-
τό καιρό κατάλαβα ότι χάριν στη Εκκλη-
σία όλοι αυτοί οι Έλληνες που ξενιτεύτη-
καν για ένα καλύτερο αύριο έμειναν ενω-
μένοι και διατήρησαν τα ήθη και τα έθιμα.

Μάκης 

Κίνα:
Όταν διδάσκεις τους γέ-

ρους, είναι σα να γράφεις 
πάνω στο νερό.

Όταν διδάσκεις τους νέ-
ους, είναι σα να γράφεις 

πάνω στην πέτρα.
Σερβία:

Το σπίτι έχει θεμέλιο τη 
γυναίκα και όχι το χώμα.

Ρουμανία:
Ο άνδρας έγινε για να 

κυβερνά τον κόσμο και η 
γυναίκα το σπίτι.

Βουλγαρία:
Ο άνδρας είναι το δρεπά-
νι και η γυναίκα το χορ-

τάρι.
Ελλάδα:

Άδειο σακό δε στέκεται, 
γεμάτο δε λυγάει.

Άκου γέρου συμβουλή 
και παιδεμένου γνώση.

Καινούργια αγάπη έπια-
σα, παλιά μου στάσου 

πίσω.

1. Ο υπερόπτης δεν έχει Θεό. Ο φθονε-
ρός δεν έχει γείτονα. Ο θυμώδης δεν 
έχει τον εαυτό του.

2. Η πείρα είναι μια φλόγα που φω-
τίζει μόνο εκείνον που έχει κάψει.

3. Αν δε φτάσεις στην άκρη του γκρε-
μού δε φυτρώνουν στις πλάτες σου 
φτερούγες.

4. Όποιος κάνει παρέα με λύκους μα-
θαίνει να ουρλιάζει.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΛΛωΝ χωΡωΝ 
ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΑΛΗΘΙΝΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Ο Ρόλος της Εκκλησίας στο Εξωτερικό

Σοφές κουβέντες
Στην εποχή μας, εποχή πυκνοκατοικημένης… 
μοναξιάς, δεν είναι λίγοι εκείνοι για τους 
οποίους θρήνησε ο ποιητής:
Μόνος ήρθα κάποιο βράδυ
κι ήσαν όλοι γύρω μόνοι,
κι όλοι ξένοι τραγουδάμε
μες τη νύχτα που σιμώνει.
Αλλά γιατί τόση μοναξιά και απομόνωση; 
Γιατί σ’ ολόκληρη τη ζωή τους φρόντισαν να 
χτίζουν γύρω τους τοίχους και όχι γεφύρια.

Σκέψεις



12 νέα ιάπλαση

∆ηµήτρης ∆ηµάκης
Παραλία Βραχατίου

τηλ. 6937-213309

•	 Ο	δικαστής	κοιτάζει	αυστηρά	
τον	κατηγορούμενο:
- Νεαρέ μου, του λέει, το οινό-
πνευμα και μόνο το οινόπνευμα 
ευθύνεται για τις αχαρακτήριστες 
πράξεις σου. 
Και ο κατηγορούμενος απαντά:
- Να ’χεις καλό πρόεδρέ μου, όλοι 
μέχρι τώρα λέγανε πως φταίω εγώ!

•	 Ένας	 επιθεωρητής	 πηγαίνει	
σε	ένα	σχολείο	και	ρωτάει	τα	παι-
διά:
- Ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπε-
ρίδων;
- Όχι εμείς, απαντούν τα παιδιά.
Και ο δάσκαλός τους:
- Δε γίνονται τέτοια πράγματα 
στο σχολείο μας. 

Απογοητευμένος ο επιθεωρητής 
στέλνει ένα γράμμα στο Υπουρ-
γείο Παιδείας: 
«Επισκέφθηκα το καλύτερο σχο-
λείο της χώρας και στην ερώτη-
σή μου ποιος έκλεψε τα μήλα των 
Εσπερίδων, δεν ήξερε κανένα 
παιδί και το χειρότερο, δεν ήξερε 
ούτε ο δάσκαλός τους».
Και το υπουργείο τού απαντά:
«Κύριε επιθεωρητά εσείς να κοι-
τάζετε τη δουλειά σας. Αυτή είναι 
υπόθεση της αστυνομίας».

•	 Ο	δάσκαλος:
- Κωστάκη, κλίνε μου το ρήμα 
τρέχω!
Και ο Κωστάκης:
- Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπε-

σα, σηκώθηκα και έφυγα!

•	 Δάσκαλος: Πες μου Τάκη, αν ο 
μπαμπάς σου αγοράσει έξι μποτί-
λιες κρασί προς 3 ευρώ την καθε-
μία, πόσο μας κάνουν;
Μαθητής: Τρεις μέρες μεθυσμένος 
κύριε!

•	 Ο	 ιεροκήρυκας	 ενός	 χωριού 
μιλούσε μια Κυριακή, έτσι ώστε 
ολόκληρο το ακροατήριό του συ-
γκινήθηκε και ξέσπασε σε δά-
κρυα. Απ’ όλους τους χωρικούς, 
μόνο ένας έμεινε ασυγκίνητος.
- Γιατί δεν κλαίς εσύ; ρώτησε κά-
ποιος.
- Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την ενο-
ρία, πώς θες να κλάψω για πράγ-

ματα που δε με ενδιαφέρουν;
•	 Στην	ταβέρνα.
- Τι σου ήρθε βρε Γιώργο και πί-
νεις το κρασί με την κανάτα;
- Αφού υποσχέθηκα στη γυναίκα 
μου να κόψω… το ποτήρι!

•	 Γιωρίκας: Γιατί Κωστίκα ρά-
βεις τόσο γρήγορα;
Κωστίκας: Βιάζομαι για να μην τε-
λειώσει… η κλωστή.

•	 Κάποιος	γυρίζει	στο	σπίτι	του	
κουρασμένος.
- Είμαι μισοπεθαμένος, λέει στη 
γυναίκα του.
- Πάντα ο ίδιος είσαι, απαντά 
εκείνη. Ποτέ δεν κάνεις μια ολό-
κληρη δουλειά.

Ζωγραφιές από τα μαθήματα 
της Νέας ∆ιάπλασης

Ο	δικαστής	κοιτάζει	αυστηρά	 Απογοητευμένος ο επιθεωρητής 
Φεστιβάλ… γέλιου




