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Στις 30/5/2010 ένας φιλικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας έγινε 
στο γήπεδο Βέλου μεταξύ 
του ΣΕΗ και των Παλαίμα-
χων Βόχας-Βέλου για καθα-
ρά φιλανθρωπικό σκοπό.

ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Ποδοσφαιρικός αγώνας 

Ποδηλατικός Περίπατος
Στις 6/6/2010 και για 2η συνεχή 
χρονιά έγινε με μεγάλη επιτυχία 
ο καθιερωμένος ποδηλατικός 
περίπατος.
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Το οινοποτείον

της γνώσης

Σωτήρης Χασαπάκης

Πλατεία
Μπολατίου

4η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στις 20 Ιανουαρίου έγινε με μεγάλη επιτυ-
χία η εθελοντική αιμοδοσία. Το Δ.Σ του 

συλλόγου μας ευχαριστεί τη Γωγώ και το Θα-
νάση Φαρμάκη για τη προσπάθεια που κατέβα-
λαν για την επιτυχία της αιμοδοσίας. Ευχαρι-
στούμε επίσης όλους για τη προσέλευσή τους 
να δώσουν αίμα και όσους βοήθησαν με τον 
τρόπο τους.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόλυτη επιτυχία έγινε την Κυριακή 
24/1/10 στο Μπολάτι η κοπή της πί-

τας του Συλλόγου μας. Η αίθουσα γέμισε και 
η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και οι ευχές όλων 
ήταν γεμάτες αισιοδοξία για το μέλλον της 
ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ. Η ετήσια τακτική συνέ-
λευση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συζητή-
θηκαν σημαντικά θέματα τα οποία ρυθμίστη-

καν μέσα από την ενημέρωση του Δ.Σ. και τις 
τοποθετήσεις των μελών... Ευχές για δημιουρ-
γική χρονιά για όλους!!! 

ΒΟΧΑΪΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ο Βοχαϊτικος γάμος (αναπαράσταση) έγινε 
με πλήθος κόσμου και μεγάλη επιτυχία 

την Καθαρά Δευτέρα στο Μπολάτι Κορινθίας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ»

Το παιδικό βιβλίο της Ζώρζ Σαρή «Ο Αρ-
λεκίνος» παρουσίασε το μικρό τμήμα του 

Θεατρικού εργαστηρίου της Νέας Διάπλασης 
σε διδασκαλία του Άρη Σταύρου το Σάββατο 
13/2/10 στις 6μμ με μεγάλη επιτυχία. Την πα-

ράσταση παρακολούθησαν 200 μικροί και με-
γάλοι θεατές οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες 
εντυπώσεις!!! 

ΗΡΘΕ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ
...ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΒΑΓΙΑ!!!

Για τρίτη φορά τα παιδιά της ΝΕΑΣ ΔΙΑ-
ΠΛΑΣΗΣ τραγούδησαν στις 27/3/2010 τα 

Λαζαράκια στους δρόμους του χωριού μας... 
Φέρνοντας την είδηση του ερχομού της Μεγά-
λης Εβδομάδας...!!!  

Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 
ΣΤΟ ΜΠΟΛΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Μπράβο στα ξαδέρφια Σωτήρη Λιούλια 
και Χαράλαμπο Χατζηκιρλή που φέτος 

απογείωσαν τη φούσκα. Βεβαίως πρέπει να 
επισημανθεί ότι φέτος υπήρξε άριστη συνερ-

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
δραστηριότητες 

9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ  2010
ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
Τα παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα Θεατρικού Παιχνι-

διού θα παρουσιάσουν  δύο εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις 

σε διδασκαλία του ηθοποιού κ. Άρη Σταύρου. Συγκεκριμένα το 

παιδικό τμήμα θα παρουσιάσει το παιδικό έργο της Γιώτας Αλε-

ξάνδρου «Για μια χούφτα Παραμύθια» την Παρασκευή 9 Ιουλίου 

2010. Το εφηβικό τμήμα θα παρουσιάσει μια επιλογή από σημα-

ντικά θεατρικά μονόπρακτα το Σάββατο 10 Ιουλίου 2010 . Οι δύο 

παραστάσεις θα γίνουν στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου και θα 

αρχίσουν στις   9.00μμ. Να μη λείψει κανείς!!!
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γασία της κορυφής με τη βάση της!!! Επάνω 
βρίσκονταν οι: Μίμης Δημάκης, Δημήτρης 
Σκλίας, Παναγιώτης Φρυσίρας και Πάνος Δη-
μάκης, ενώ στη βάση ήταν οι: Σωτήρης Λιού-
λιας, Νίκος Δημάκης, Θύμιος Κουΐνης και Πά-
κης Πετρόπουλος!!! 

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Ο Θύμιος Κουΐνης κατάφερε να ζωντανέ-
ψει την καύση του Ιούδα στην Πλατεία 

του Μπολατίου... ένα έθιμο που είχε χαθεί για 
δεκαετίες!!! Πλήθος κόσμου θαύμασε το γεγο-
νός... Μπράβο Θύμιο...Πάντα τέτοια και του 
χρόνου!!! 

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

H εκδρομή της Νέας Διάπλασης στο Μυ-
στρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία, είχε καλή 

οργάνωση και ξενάγηση ενώ η ανοιξιάτικη 
φύση και τα βυζαντινά μνημεία κέντρισαν το 
ενδιαφέρον όλων. Καλό φαγητό και πολύ κέφι 
συμπλήρωσαν το υπόλοιπο πρόγραμμα ως 
την επιστροφή στο Μπολάτι νωρίς στο σού-
ρουπο...Σας περιμένουμε στην επόμενη εκ-
δρομή μας... 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΣΤΟΥΣ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
Ισως η τρίτη χρονιά που πήγαμε στους Αγί-

ους Αποστόλους να ήταν και η καλύτερη. Το 
κέφι, ο χορός και η καλή παρέα στο πολύ όμορ-
φο αυτό φυσικό περιβάλλον άφησαν όλους 

όσοι ήρθαν με τις καλύτερες εντυπώσεις...!!!

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ

To βράδυ του Σαββάτου 8/5/10 στο βιβλι-
οπωλείο Μπιτσάκου στο Βραχάτι έγινε η 

παρουσίαση από την Φρύνη Πανούση και τον 
Μπάμπη Ανδρικόπουλο του βιβλίου «ΙΜΑΡΕΤ 
στη σκιά του ρολογιού» του Γιάννη Καλπού-
ζου, ο οποίος  έχει τιμηθεί με το βραβείο ανα-
γνωστών του ΕΚΕΒΙ για το έτος 2009. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟ-
ΓΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ

Την Κυριακή 23/5/2010 έγινε η γενική συ-
νέλευση και οι εκλογές για την εκλογή του 

νέου Δ.Σ. της Νέας Διάπλασης, στο εντευκτή-
ριο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο 
Μπολάτι. 
Το νέο ΔΣ:  
Πρόεδρος  -> ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
Αντιπρόεδρος -> ΒΟΥΛΑ ΦΡΥΣΙΡΑ
Γραμματέας -> ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ταμίας ->ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδ. Γραμματέας ->ΣΟΦΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλη-> ΓΩΓΩ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ, ΑΝΝΥ ΔΗΜΑΚΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Πλήθος θεατών παρακολούθησε τον φιλι-
κό  αγώνα με φιλανθρωπικό σκοπό που 

έδωσαν το σωματείο Ελλήνων ηθοποιών και 
οι Παλαίμαχοι Βόχας-Βέλου, στο γήπεδο του 
Βέλου, την Κυριακή 30 Μαΐου 2010. Η Νέα Δι-
άπλαση ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν και 
κυρίως την ομάδα των ηθοποιών που ακού-
ραστα ικανοποίησαν μικρούς και μεγάλους με 
την εμφάνιση τους στο γήπεδο του Βέλου και 
στην πλατεία στο Μπολάτι. Ο αγώνας αποτε-
λεί μία απόλυτα επιτυχημένη εκδήλωση και 
έδωσε χαρά σε όλους μας. Τον παρακολού-
θησαν και 20 παιδάκια από το Χαμόγελο του 
Παιδιού, στο οποίο θα δοθούν και τα καθαρά 
έσοδα της εκδήλωσης. Στο ημίχρονο του αγώ-
να τιμήθηκε ο αρχηγός της ομάδας του Σ.Ε.Η 
Δημήτρης Καλαντζής για την γενικότερη προ-
σφορά του στην ομάδα. Το αποτέλεσμα του 
αγώνα είναι 6-3 υπέρ του Σ.Ε.Η.

2ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Μικροί και μεγάλοι με τα ποδήλατά τους 
έλαβαν μέρος στον 2ο Ποδηλατικό Πε-

ρίπατο που ξεκίνησε από την πλατεία του 
Μπολατίου την Κυριακή 6/6/10 στις 10.00 
π.μ. αφού προηγουμένως είχαν προμηθευτεί 
μπλουζάκια και καπέλα από τον Σύλλογο.

ΔΕΛΦΙΝΙ, ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ
Ένα λυπηρό θέαμα αντίκρυσαν πριν λίγες 

εβδομάδες όσοι βρέθηκαν στην παραλία Βρα-
χατίου περίπου κοντά στο ξενοδοχείο Alkyon.....
ένα πανέμορφο δελφίνι χτυπημένο, νεκρό στην 
άκρη της αμμουδιάς. Κάποιο ατύχημα,κάποιο 
άδικο χωρίς πρόθεση χτύπημα από βάρκα ή 
άλλο πλεούμενο, όμως είναι κρίμα να ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με αυτό το θέαμα και να συμβάλ-
λουμε έτσι στην εξαφάνιση αυτών των πανέξυ-
πνων θηλαστικών που ήδη απειλούνται από τις 
μολυσμένες θάλασσες!!!

Απλά ένα μήνυμα αγάπης.....ας προσέχουμε 
όλοι περισσότερο και ας μην ξεχνάμε πως δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι τα μοναδικά πλά-
σματα που έχουν δικαίωμα να χαίρονται και να απολαμβάνουν τη θάλασσα με κάθε τρόπο.

ΣΟφΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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   Για όλους εμάς που μεγαλώ-
σαμε τις τελευταίες δεκαετίες στο 
Μπολάτι, που ζήσαμε από κοντά 
τις μάχες Πάνω – Κάτω γειτονιάς, 
τις ολοήμερες αναμετρήσεις στο 
γηπεδάκι…τη γέννηση και την ολο-
κλήρωση του κύκλου του Τοξότη 
Μπολατίου… η Νέα Διάπλαση εί-
ναι η φυσική συνέχεια όλων όσων 
ζήσαμε τα καλοκαίρια των παιδι-
κών μας χρόνων.

    Δε θα μπορούσε λοιπόν να λεί-
ψει μια ποδοσφαιρική εκδήλωση 
από τις δραστηριότητες της Νέας 
Διάπλασης…και τι καλύτερο από 
έναν αγώνα κόντρα στην ομάδα 
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποι-
ών. 

Ένας αγώνας που θα συνδύαζε 
τον πολιτισμό με τον αθλητισμό 
και θα είχε έναν διπλό σκοπό: Την 
οικονομική ενίσχυση του «Χα-
μόγελου του Παιδιού» και την 
απόδοση τιμών στο Δημήτρη τον 
Καλαντζή τον αρχηγό της ομάδας 
των ηθοποιών, παιδικό μας φίλο, 
συμπαίκτη στον Τοξότη ένα δικό 
μας παιδί.

    Οι ενέργειες έγιναν γρήγορα. 
Ο Δημήτρης δούλεψε πολύ στην 
Αθήνα για τη συγκρότηση της πιο 
ισχυρής εντεκάδας από πλευράς 
γνωστών και διάσημων ηθοποιών, 
αλλά και εδώ ο καθένας από το 
πόστο του προσπαθήσαμε όλοι να 
είναι όλα έτοιμα και σύμφωνα με 
τις δυνατότητες και την οργανωτι-
κή πείρα του συλλόγου μας.

     Οι δύο Δήμαρχοι από την 
πρώτη στιγμή στήριξαν με κάθε 
τρόπο τον αγώνα και τους ευχαρι-
στούμε γι’  αυτό. Αγκάλιασαν αυτή 
την εκδήλωση η οποία προηγήθηκε 
του ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ και ένωσε για 
πρώτη φορά ανεπίσημα τους δύο 
δήμους ΒΕΛΟΥ και ΒΟΧΑΣ.  Προ-
πονητής της Μεικτής ομάδας των 
δύο Δήμων ήταν ο Χρήστος Πετρι-
νιώτης και των ηθοποιών ο Ντίνος 
Καρύδης, ενώ ο Πάνος ο Δημάκης 
με το Γιώργο τον Τριαντάφυλλο εί-
χαν αναλάβει τις προσκλήσεις των 
βετεράνων παικτών της περιοχής 
μας.

Παρά τις κάποιες ευτυχώς κό-
σμιες αντιδράσεις – μια και όλοι 
ήθελαν να παίξουν  – το μεσημέρι 
της Κυριακής 30/5/10 στο όμορφο 
γήπεδο του Βέλου όλα ήταν έτοιμα 
για μια μεγάλη γιορτή. Οι ηθοποι-
οί ήρθαν, ευγενικοί, καταδεκτικοί 
και χαμογελαστοί κέρδισαν αμέ-
σως μικρούς και μεγάλους. Επίσης 
καλεσμένοι και φιλοξενούμενοι 
της Νέας Διάπλασης  ήταν και 20 
μικροί φίλοι από το «Χαμόγελου 
του Παιδιού». 

   Ο κόσμος ερχόταν σιγά - σιγά 
και το γήπεδο γέμισε από χαρούμε-

νες φωνές παιδιών που ήθελαν να 
καμαρώσουν από κοντά τα αγαπη-
μένα τους είδωλα, ενώ τα μέλη της 
Νέας Διάπλασης είχαν αναλάβει 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες εντός 
και εκτός αγωνιστικού χώρου. Συ-
νολικά στο γήπεδο βρέθηκαν πάνω 
από χίλια άτομα κυρίως μαθητές 
Δημοτικού και Γυμνασίου. Ήταν 
δε τόσος ο ενθουσιασμός των μι-
κρών που οι εκδηλώσεις αγάπης 
και θαυμασμού για τους παίχτες 
της ομάδας των ηθοποιών δημι-
ουργούσαν κάποια μικρά  προβλή-
ματα στη διεξαγωγή του αγώνα 
στο πρώτο ημίχρονο.

   Αυτά όμως έληξαν στο ημίχρονο 
κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε 
η παρουσίαση των ομάδων και τι-
μήθηκε από τους συμπαίκτες του ο 
Δημήτρης Καλαντζής. Ζήσαμε όλοι 
όμορφες στιγμές και καμαρώσαμε 
το Δημήτρη και την αγάπη και την 
εκτίμηση που εκδήλωσαν προς το 
πρόσωπό του οι συνάδελφοί του. 
Ακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο 
και τελικά ο αγώνας   τελείωσε με 
σκορ 6-3 υπέρ των ηθοποιών. 

    Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνί-
στηκε ως τερματοφύλακας και ο 
Άρης Σταύρου από το Βραχάτι και 
εκλεκτό μέλος της Νέας Διάπλασης 

και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια 
ακόμα τιμητική συμμετοχή για την 
περιοχή μας! Την ίδια ώρα κάποιος 
άλλος από τους αφανείς ήρωες της 
διοργάνωσης κυκλοφορούσε με 
μαύρο μπλουζάκι που έγραφε: « 
Εγώ γιατί δεν παίζω αφού είμαι 
ηθοποιός;»…ενώ κυκλοφόρησαν 
και μπλουζάκια αφιερωμένα στον 
αρχηγό της ομάδας που κατάγεται 
από το Μπολάτι.

   Το σφύριγμα της λήξης ενός 
αγώνα με πολλούς νικητές μας 
βρήκε όλους ευχαριστημένους. 
Στη συνέχεια οι ηθοποιοί δόθηκαν 
στην αγάπη των μικρών τους θαυ-
μαστών και υπόγραψαν πολλά αυ-
τόγραφα στους μικρούς μας φίλους 
που τους πολιορκούσαν. Ειλικρινά 
θαύμασα τις αντοχές τους και τη 
καταδεκτικότητά τους.!!!

   Το βραδάκι ακολούθησε δεί-
πνο στην πλατεία Μπολατίου προς 
τιμήν και των δύο ομάδων με τους 
ηθοποιούς να κλέβουν την πα-
ράσταση για μια ακόμα φορά. Η 
καλή παρέα στη δροσερή πλατεία 
του χωριού μας έκανε τις ώρες να 
περνούν γρήγορα και το τέλος της 
βραδιάς μας βρήκε όλους χαρού-
μενους μια και οι στόχοι της εκδή-
λωσης αυτής είχαν όλοι τους επι-

τευχθεί, ενώ από τα χείλη πολλών 
ηθοποιών ακούστηκε και η ευχή να 
γίνει αυτός ο αγώνας θεσμός και 
για τα επόμενα χρόνια.

     Σαν Νέα Διάπλαση ευχαρι-
στούμε όλους όσους βοήθησαν, 
αλλά πάνω απ’  όλα το Δημήτρη 
τον Καλαντζή και τους ηθοποιούς 
και τους υπεύθυνους της ποδο-
σφαιρικής ομάδας του Σ.Ε.Η που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους 
και βοήθησαν να δώσουμε χαρά 
στα παιδιά της περιοχής μας και 
ένα σημαντικό βοήθημα στο «Χα-
μόγελο του παιδιού». 

   Για την ιστορία αναφέρουμε τα 
μέλη της ομάδας του Σ.Ε.Η που πή-
ραν μέρος στην εκδήλωση:

Γιάννης Αϊβάζης,  Πασχάλης 
Τσαρούχας, Θάνος Καρούνης, Δη-
μήτρης Καλαντζής, Παύλος Ορκό-
πουλος, Κώστας Κρομμύδας, Άρης 
Σταύρου, Χρήστος Τσακνόπουλος, 
Μιχάλης Μαρκάτης, Νίκος Φλεσό-
πουλος, Φίλιππος Φίλογλου, Γιώρ-
γος Μικρούδης, Πάνος Βλάχος, 
Ντίνος Καρύδης  ( Προπονητής), 
Πατρίκιος Κωστής, Δημήτρης Λύ-
ρας, Τάσος Αναγνώστου, Μάρκος 
Σςφερλής 

ΜΠΑΜΠΗΣ 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΕΗ ΣΤΟ ΒΕΛΟ
Μία ακόμα επιτυχημένη εκδήλωση της Νέας Διάπλασης με τη 
βοήθεια του Σ.Ε.Η. υπό την αιγίδα των δήμων Βέλου και Βόχας
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Την Τετάρτη 20-1-2010 διενεργήθη η 4η κατά σειρά Εθ.Αιμοδοσία της 
Τράπεζας του Συλλόγου μας.Μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά ξεπεράσαμε 
τις προσδοκίες μας.Προσήλθαν 37 Εθελοντές, εκ των οποίων αιμοδότη-
σαν οι 34.Η προσέλευση αυτή για μια Τράπεζα Αίματος μικρής Κοινό-
τητας είναι πολύ μεγάλη.Αυτό το βεβαιώνουν τα στοιχεία του τμήματος 
Αιμοδοσίας του Γ.Νοσ.Κορίνθου, που σε ορισμένες εξορμήσεις συλλέγουν 
πολύ μικρό αριθμό μονάδων αίματος σε σχέση με τον πληθυσμό.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά 
μας,που νιώθετε βαθιά μέσα σας το αίσθημα της προσφοράς, το αίσθημα 
της ανιδιοτελούς αγάπης τελικά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Θέλω να ευχαριστήσω όμως αυτή τη φορά την κα Ανθή, παλιά Αιμο-
δότρια, που έφερε κανάτες με φρεσκοστιμμένο χυμό πορτοκάλι για τους 
Αιμοδότες. Δεν μπορούσε να προσφέρει το αίμα της,πρόσφερε αυτό που 
μπορούσε.Δεν δείχνει αυτό αγάπη, ενδιαφέρον,συμμετοχή;

Επίσης να ευχαριστήσω τον κ.Σπύρο Γκίζα και κάποιον άλλο κύριο 
που δυστυχώς δεν κράτησα το όνομά του, ο οποίοι όντες άνω των 60 δεν 
μπορούσαν να αιμοδοτήσουν,παρότι το επιθυμούσαν πολύ.Αυτές είναι 
κινήσεις που μας ενθαρρύνουν,ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστούμε πολύ τους Εθε-
λοντές Αιμοδότες και γι αυτό το λόγο ανακοινώνουμε τα ονόματά τους, 
προς ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πράξη τους.

ιερεασ σΚΛιασ ΚΥριαΚΟσ ΜερΚΟΥρΗσ ΠαΝαΓιΩΤΗσ ΞΥΔΗσ αΝΤΩΝΗσ
ΧασαΠαΚΗσ αρΓΥρΗσ ΜΠαΛαΦΟΥΤΗσ ΚΩΝ/ΝΟσ ΤριΜΗ ΔΗΜΗΤρα
ΧαΛΚιασ ΠαΝαΓιΩΤΗσ αΝΔριΚΟΠΟΥΛΟσ ΧαραΛ. ΛαιΟσ ΧρΗσΤΟσ
ΠεΤρΟΠΟΥΛΟσ αΓ. ΚΩΝσΤαΝΤιΝΟΥ ΔΗΜΗΤρα ΛαιΟσ ΔιΟΝΥσΗσ
ΒΟριΝιΩΤΗσ ΓιΩρΓΟσ ΦαρΜαΚΗσ αΘαΝασιΟσ ΜεΛεΤΗ Μαρια
ΦιΛιΠΠιΔΗσ ιΩαΝΝΗσ ΦιΛΟΠΟΥΛΟσ ΧρΗσΤΟσ αΝασΤασιΟΥ ΧρισΤ.
ΔιαΜαΝΤΗσ ιΩαΝΝΗσ ΜεΛεΤΗσ ΧρΗσΤΟσ ΤρεΠΤσα αΒΝΤι
ΧαΛΚιασ σΤεΦαΝΟσ ΓΚραΒασ ΝιΚΟΛαΟσ ΓαΛαΝΗσ ΓεΩρΓιΟσ
ΜΟΥΛαΛΗ ΔΗΜΗΤρα ΛιΟΥΛιασ αΝασΤασιΟσ ΘΗΒαιΟσ ΠαΝαΓιΩΤΗσ
ΒΛαΧΟΠΟΥΛιΩΤΗσ ΝιΚΟΛ. αΝΔριΚΟΠΟΥΛΟΥ σΟΦια ΛιΟΥΝΤρΗσ ΓιΩρΓΟσ
ΧαΤΖΗΚιρΛΗ ΗΛια σΚΛιασ ΔΗΜΗΤρΗσ ΒΛαΧΟσ ΘεΟΔΩρΟσ
ΜΠαΚΟΥΤσασ ΒασιΛΗσ 

ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Υπεύθυνη Τράπεζας αίματος

4η Εθελοντική αιμοδοσία

Κυριακή 6 Ιουνίου και από νω-
ρίς το πρωϊ η πλατεία του Μπολα-
τίου αρχίζει να γεμίζει σιγά-σιγά 
από μικρούς και μεγάλους ποδη-
λάτες. Ο 2ος ποδηλατικός γύρος 
ετοιμάζεται.

 Χαρούμενη μουσική πλημμυρί-
ζει την ατμόσφαιρα καθώς μικροί 
και μεγάλοι δηλώνουν συμμετοχή 
και παίρνουν τα δώρα τους από 
τους χορηγούς. Ωραία πολύχρωμα 
μπλουζάκια,καπελάκια και κά-
σκες για τους μικρούς ποδηλάτες. 
Ο καιρός συμμαχεί με το μέρος μας 
και όλα είναι έτοιμα!

Τελευταίες οδηγίες από μικρο-
φώνου για ασφαλή και σωστή 
οδήγηση και συμπεριφορά, οι 
δρόμοι κλειστοί, οι υπεύθυνοι για 
την ασφάλεια των ποδηλατών στα 
πόστα τους και .......ξεκινάμε!!!!!

Πρώτη φεύγουν οι μικροί μας φί-
λοι για να καλύψουν τη διαδρομή, 
από την πλατεία Μπολατίου προς 
την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, 
δεξιά προς την παλιά βρύση του 
Πατρινού,συνέχεια προς την κε-
ντρική δημοτική οδό Μπολατίου, 
την διασχίζουν στην αποθήκη του 
Συνεταιρισμού φεύγουν ευθεία και 
δεξιά από την οικία του Σράλη και 
από κει επιστροφή και υποδοχή 
με χειροκροτήματα στην πλατεία 
Μπολατίου πάλι. Μπράβο στα παι-
διά που έδειξαν την καλλίτερη συ-
μπεριφορά και όλα πήγαν τέλεια.

Έτοιμοι τώρα οι ενήλικες για 
την μεγάλη διαδρομή,μοιάζουν 
να έχουν μεγαλύτερη αγωνία και 
ενθουσιασμό ακόμα κι από τους 
μικρούς ποδηλάτες....!Μια όμορφη 
εικόνα,μια τεράστια παρέα και ......
φύγαμε.Η μεγάλη διαδρομή ξεκινά-
ει επίσης από την πλατεία προς το 
τρίγωνο και ευθεία για την πλατεία 
του Βοχαϊκού όπου γίνεται και η 
πρώτη στάση. Συνεχίζουμε ευθεία 
προς Ζευγολατιό όπου σταματάμε 
στη κεντρική πλατεία για ανεφοδι-
ασμό και δροσερό νερό. Επιστρο-
φή από τον δρόμο όπου γίνεται η 
λαϊκή και κατεύθυνση προς την 
πλατεία της Αγ.Παρασκευής στο 
Βραχάτι για την επόμενη μικρή 
στάση όπου συγκεντρωμένοι δια-

σχίζουμε κάθετα την παλαιά Εθνι-
κή οδό. Προορισμός η παραλία στο 
δημοτικό πάρκινγκ για νερό και 
φωτογραφίες.Ακούραστοι συνεχί-
ζουμε τον περίπατο ανεβαίνοντας 
πάλι πίσω ευθεία πάνω από το 
Αlkyon ως το κέντρο ξένων γλωσ-
σών του κου Ανεστόπουλου....και 
επιστροφή και συγκέντρωση στην 
πλατεία Μπολατίου.

Ακολουθεί κληρωση
των δώρων.
4 ποδήλατα από τον Δήμο 

Βόχας
2            «        από το ΔΣ της 

Νέας Διάπλασης Μπολατίου
1            «       από τον Πολ. Σύλ-

λογο Μ.Αλεξάνδρου Βραχατίου
1            «       από το κατάστη-

μα ποδηλάτων του κου Κεχαγιά
1            «       από τον σιδη-

ρουργό κο Β.Μπακούτσα

Ευχαριστούμε θερμά όλους!!
Ένας ακόμα ποδηλατικός πε-

ρίπατος έληξε, με πολύ όμορφα 
συναισθήματα από όλους. Ελπί-
ζουμε να συνεχιστεί ο θεσμός και 
να έχουμε κάθε χρόνο την στήριξη 
και συμμετοχή σας!

Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους συντέλεσαν και βοήθησαν 
να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια 
για τους ποδηλάτες τόσο η μικρή 

όσο και η μεγάλη διαδρομή, όσους 
ανέλαβαν την φύλαξη των δρόμων 
και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, 
όσους ακολουθούσαν με τα αυτο-
κίνητά τους φροντίζοντας για την 
ασφαλή πορεία μας.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το 
αστυνομικό τμήμα Βραχατίου για 
την πρόθυμη και άψογη συνεργα-
σία.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους 
χορηγούς μας που πάντα μας συ-
μπαραστέκονται και συμβάλλουν 
έτσι στο να μπορούμε να πραγμα-
τοποιούμε τέτοιες δραστηριότη-
τες. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε:
- τον κ Χασαπάκη Κων/νο ιδιο-

κτήτη του πρακτορείου ΟΠΑΠ 
Μπολατίου για τα μπλουζάκια 
και τα καπέλα που πρόσφερε

- τον κ Δημάκη Δημήτριο ιδιο-
κτήτη του παιδότοπου Joyland 
στο Βραχάτι για τα μπλουζάκια 
που πρόσφερε

- την εταιρεία ΚΑΡΑΝΙΚΗ επί-
σης για τα μπλουζάκια που 
πρόσφεραν

- τη σχολή οδηγών ΛΟΓΟΘΕ-
ΤΗ στην Κόρινθο για τις πολύ 
ωραίες ποδηλατικές κάσκες

- το σύλλογο γονέων και κη-
δεμόνων δημοτικού σχολείου 
Βραχατίου για την εκτύπωση 
αναμνηστικών διπλωμάτων 
συμμετοχής και τέλος.....

Ευχαριστούμε όλους όσους συμ-
μετείχαν και ευχόμαστε να ‘μαστε 
πάλι όλοι μαζί  αλλά και πολλοί 
καινούριοι φίλοι μας του χρόνου 
ώστε να συνεχιστεί  ο ωραίο αυτός 
Θεσμός!

ΣΟφΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

2ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΧΑ
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Εκδρομή στο Μυστρά
Άνοιξη, μια από τις τέσσερις 

εποχές του χρόνου, για μένα η κα-
λύτερη,τα περισσότερα φυτά αν-
θίζουν αυτή την εποχή όλα γύρω 
αλλάζουν,έτσι κι εμείς αποφασί-
σαμε να πάμε στις 25/4/10 εκδρο-
μή στον Μυστρά στην βυζαντινή 
πολιτεία  της Πελοποννήσου και 
όπως πάντα τα μέλη και οι φί-
λοι της Νέας  Διάπλασης είναι 
λάτρεις τέτοιων εξορμήσεων,έτσι 
λοιπόν ξεκινήσαμε το ωραίο πρω-
ϊνό της Κυριακής το ταξίδι μας 
για την Σπάρτη και τον Μυστρά.

Φτάνοντας στο Μυστρά ήπιαμε 
τον καφέ μας στο πολύ ωραίο Ξε-
νία στους πρόποδες του Μυστρά.

Το πολύ ευχάριστο ήταν που 
στην περιήγησή μας στην Βυζα-
ντινή πολιτεία ακολούθησαν όλοι 
με χαρα και φυσικά με δύναμη 

και θέληση την δύσκολη διαδρο-
μή της κατάβασης,θαυμάζοντας 
αυτά τα ερείπια της τέχνης  και 
του πολιτισμού του Βυζαντίου.
Κατεβαίνοντας τα δύσκολα μο-
νοπάτια επισκεφτήκαμε κάποιες 
από τις εκκλησίες του Μυστρά, 
θαυμάζοντας ακόμακαι σήμερα 
την μεγαλοπρέπειά τους.

Το φαγητό ήταν εξαιρετικό στο 
όμορφο Παρόρι με τις φυσικές του 
ομορφιές και τα υπέροχα νερά 
του.Ο απογευματινός καφές και 
το απαραίτητο γλυκό στην υπέρο-
χη πλατεία της Σπάρτης τελείωσε 
με την επιστροφή μας νωρίς το 
βραδάκι στο χωριό μας το Μπολά-
τι,να  είμαστε όλοι καλά να πάμε 
και σε άλλα υπέροχα μέρη που 
έχουμε στην Ελλάδα μας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΙΜΑΡΕΤ

Μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα λογοτεχνική βραδιά είχαν την 
τύχη μα απολαύσουν όλοι όσοι παρεβρέθησαν το βράδυ του Σαββάτου 
8/5/10 στο βιβλιοπωλείο Μπιτσάκου στο Βραχάτι. Ο συγγραφέας Γιάννης 
Καλπούζος που με το βιβλίο του «ΙΜΑΡΕΤ στη σκιά του ρολογιού» τιμή-
θηκε με το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ για το έτος 2009 μίλησε για το 
έργο του και απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού.  Ο συγγραφέας κέρδισε 
όλους μας με την ευθύτητα των απαντήσεων του, τη μοναδική του ικανό-
τητα να γίνεται απλός και κατανοητός απ’ όλους και τον ποιητικό του 
λόγο. Οι ερωτήσεις του κοινού πολλές και η επικοινωνία συγγραφέα και 
αναγνωστών πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Κάποια στιγμή το δάκρυ 
κύλησε από τα μάτια του Γιάννη Καλπούζου όταν άκουσε τη συγκινητική 
τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Διάπλασης κ.Θάνου Καλαντζή   Μετά 
το τέλος της λογοτεχνικής βραδιάς ακολούθησε όμορφο δείπνο και καλή 
παρέα στην πλατεία του Μπολατίου. Όσοι ήμασταν εκεί νιώθουμε υπερή-
φανοι γιατί γνωρίσαμε έναν καλό φίλο και έναν από τους πιο σπουδαίους 
ανθρώπους της λογοτεχνίας στις μέρες μας!!!
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Έκθεση φωτογραφίας Δημοτι-
κού Σχολείου Βραχατίου

Πέρασμα μέσα στο χρόνο ένιωσα.Παλιά 

μαθήτρια και εγώ του Δημοτικού σχολείου 

Βραχατίου.Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φόρο 

τιμής,αγάπης και σεβασμού στο χώρο αυτό 

και στους παλιούς Δασκάλους της δικής μου 

εποχής.Στην πρώτη τάξη δασκάλα μου ήταν η 

κα Αναστασία Λιάσκου μου έμαθε τα πρώτα 

γράμματα.Στην Δευτέρα τον κ.Θεόδωρο  Στα-

θέα, διευθυντή τότε μας κερνούσε κανένα κα-

ρυδάκι όπως έλεγε,δηλαδή καμμιά ξυλιά.Την 

κα Σταυρούλα Ρουμπέα την είχαμε στην τρίτη 

τάξη,ήταν η πιο γλυκιά δασκάλα.Την κα Σο-

φία Ζιούβα, ο άγγελος του σχολείου.Στην τε-

τάρτη την κα Κατίνα Δαμιανοπούλου η οποία 

δίδαξε εμένα και μετά από αρκετά χρόνια και 

τα παιδιά μου.Κα Κατίνα σας ευχαριστώ για 

όσα διδάξατε σε όλα τα παιδιά που πέρασαν 

από αυτό το σχολείο.Τον κο Μιχάλη Γαμβρού-

λη,τον κο Κωνσταντίνο Σωτηράκο που ήταν 

και διευθυντής όταν αποφοίτησα.Οι περισσό-

τεροι είναι απόντες από τη ζωή.Τους ευχαρι-

στώ όλους.Ευχαριστώ και εσάς κε Ανδρικό-

πουλε (σημερινός διευθυντής του σχολείου) 

που μου δώσατε τη χαρά και την ευτυχία μέσα 

από το όμορφο αυτό πέρασμα του χρόνου και 

των φωτογραφιών την ωραία έκθεση που δι-

οργανώσατε να αναφερθώ στους παλιούς μου 

Δασκάλους.

Σας ευχαριστώ πολύ,

ΒΟΥΛΑ φΡΥΣΙΡΑ

Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά
Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας 

τον κ.Χαράλ.Ανδρικόπουλο,διευθυντή του 
Δημ. Σχολείου Βραχατίου (του δικού μας σχο-
λείου) για την ευκαιρία που μας έδωσε για ένα 
ταξίδι στη ζωή.

Είναι πάντα ευχάριστο ν’ ακούς καλά  λό-
για.

Είναι όμως συγκινητικό το ταξίδι στο πα-
ρελθόν, το ταξίδι στη ζωή με μια όμορφη δια-
δρομή που σου θυμίζει δεσμούς, αγάπες, αγκα-
λιές.

Είναι ακόμα γνώση. Ας γυρνάμε στο παρελ-
θόν και ας γίνουμε λίγο ανθρώπινοι!!

Είναι χαρά που μπερδεύεται όμως με την 
αβεβαιότητα και την ανησυχία.

Γι αυτό προσέχετε! προσέχετε πολύ εσείς οι 
νέοι, μη σβήσει το φως της αλήθειας ο άνεμος 
της ψευτιάς.Μείνετε πιστοί στις αρχές σας  και 
όλες  οι δυσκολίες θα γίνουν μαργαριτάρια 
για τα οποία θα καμαρώνετε στη ζωή σας.

ΚΙΚΗ

Παραδοσιακοί 
χοροί 2010

 

Το βράδυ της 20ης Ιουνίου 2010 στον 
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου, 
ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτι-
κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βραχατί-
ου και ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλ-
λογος Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος» 
μέσα από τον «μπερτέ» του Αθου Δανέλη 
και υπό τους ήχους της ορχήστρας παρα-
δοσιακής μουσικής του Π. Λάλεζα μας 
ταξίδεψαν στην πρόσφατη παράδοση της 
χώρας μας συνδυάζοντας για πρώτη φορά 
το θέατρο σκιών και τους παραδοσιακούς 
χορούς. Την όλη εκδήλωση επιμεήθηκαν  
οι χοροδιδάσκαλοι κ.Αθανάσιος Μπό-
σγας και η κ.Αθανασία Χαρχαντή

Χόρεψαν τα τμήματα παραδοσιακών 
χορών :

1. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δη-
μοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Βρα-
χατίου

2. Πολιτιστικού & Αθλητικού Σύλλογου 
Βραχατίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και 

3. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου 

Η Εκδήλωση είχε ιδιαίτερη επιτυχία και 
την τίμησαν με την παρουσία τους τουλά-
χιστον 900 κάτοικοι της περιοχής της Βό-
χας, ο Αντινομάρχης Κορινθίας κος Πισι-
μίσης, ο Δήμαρχος Βόχας κος Λιούντρης, 
ο Δήμαρχος Κορινθίων κος Πνευματικός, 
Αντιδήμαρχοι και μέλη Δ.Σ. Δήμου Βόχας.

     
ΤΑ Δ.Σ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Φταίνε άραγε τα νιάτα ή η ηλικία;
Κατηγορούμε πολλές φο-

ρές τους νέους και τους φορ-
τώνουμε όλα τα στραβά της 
κοινωνίας.Ναι όμως! χωρίς ν’ 
αμνηστεύει κανείς τις παρε-
κτροπές τους, ή να υποβαθ-
μίζει την προσωπική τους ευ-
θύνη, το μεγάλο βάρος πέφτει 
στους μεγάλους.

Σ’αυτούς που έχουν την ευ-
θύνη της αγωγής τους, αφού 
οι νέοι γίνονται όμοιοι με αυ-
τούς που έχουν για πρότυπο, 
αυτούς που θαυμάζουν και 
τους ακολουθούν.

Και είναι μεγάλη η ευθύνη 
μας, αφού παρουσιαζόμαστε 
σαν οδηγοί και πολλές φορές 
δεν ξέρουμε τι λέμε και πώς 
τα λέμε.

Άλλοτε ακολουθούμε την 
αρχή, του να καλοπιάνουμε 
τους νέους για να τους κερ-
δίσουμε!’Ετσι αντί να τους 
ξυπνάμε με την αλήθεια τους 
αποκοιμίζουμε  με το ψέμα 
ή την κολακεία,ανεχόμενοι 

κάθε παρεκτροπή(ας το παι-
δί) και από οδηγοί γινόμα-
στε αιχμάλωτοι για να μην 
κακοκαρδίσουμε  τα νιάτα,ε-
γκρίνοντας προκλήσεις, δι-
καιολογώντας παρανομίες,ή 
κάνοντας τα στραβά μάτια 
στην αυθάδεια.

Δεν τολμάμε πια να ζητή-
σουμε τίποτα από τους νέους.
Αυτό είναι πολύ κακό.Οι νέοι 
έχουν ανάγκη να τους ζητού-
νται πολλά, ή μάλλον να τους 
ζητούνται όλα.

Γι αυτό φταίμε εμείς και γι 
αυτό τα ζούμε όλα αυτά! Δεν 
είναι σωστό να τους οδηγού-
με σ’ ένα ψεύτικο κόσμο χωρίς 
να τους ζητούμε αγώνες και 
θυσίες.

Η νέα γενιά θέλει ν’αγαπη-
θεί με ειλικρίνια και εντιμότη-
τα.Δεν χρειάζετι να δικαιολο-
γούμε τις παρεκτροπές τους. 
Άλλο κατανόηση κι άλλο 
δικαίωση. Η νεότητα είναι 
δύναμη και ορμή. Είναι εν-

θουσιασμός , φτάνει όμως να 
καθοδηγείται σωστά και να 
έχει υψηλούς στόχους.  

Ούτε λοιπόν φταίει η ηλι-
κία, ούτε τίποτε άλλο μπορεί 
να ανακόψει τη νεανική ορμή.
Ούτε ποτέ εμπόδισε η ηλικία 
αυτούς που ήθελαν και αγω-
νίστηκαν και διέπρεψαν.

Έχουμε πολλούς νέους που 
διέπρεψαν,όπως και πολλούς 
ηλικιωμένους..... που νικήθη-
καν.

Γι αυτό δεν πρέπει να κα-
τηγορούμε τους νέους ούτε 
να εγκωμιάζουμε τους ηλικι-
ωμένους. Ούτε το γήρας είναι 
αρετή, ούτε η νεότητα κακία.

Πολλοί νέοι έδειξαν ώριμη 
σκέψη στη ζωή και πολλοί 
ηλικιωμένοι έπεσαν.Η αρετή 
και η κακία δεν βρίσκεται στη 
διαφορά της ηλικίας, αλλά 
στη διαφορά της γνώμης.

Τα νιάτα λοιπόν δεν είναι 
εμπόδιο!!!!!!!!!!!

ΚΙΚΗ
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Κων/νος
Χασαπάκης Μπολάτι

τηλ. 27410 50296

Καλό ταξίδι ...Τάσο!!! 
 Η Κυριακή των Βαΐων εφέτος έφερε και τον 

αποχαιρετισμό μας για τον Τάσο Δέδε. Ο Τάσος ήταν ένας 
άξιος άνθρωπος που έζησε όλη του τη ζωή σε μία καρέκλα...
δουλεύοντας ακούραστα. Μια από τις πιο αγαπητές 
μορφές του Μπολατίου ήταν πάντα κοντά στις εκδηλώσεις 
της Νέας Διάπλασης. Πάντα φιλικός και ανθρώπινος με το 
χαμόγελό του και τα καλοσυνάτα πειράγματά του για τη 
μεγάλη του αγάπη τον Ολυμπιακό ήταν  μια από τις πιο 
συμπαθείς φιγούρες της παιδικής μας ηλικίας.

 Καλό σου ταξίδι Τάσο!!!

Να και κάτι που δεν είχε γίνει 
ποτέ στο χωριό μας.Ο Βοχαϊτικος 
γάμος.Έγινε με μεγάλη επιτυχία 
από τα μέλη της Νέας Διάπλασης 
και όχι μόνο.Θέλω να συγχαρώ 
όλους όσοι έλαβαν μέρος σε αυτό 
και ιδιαιτέρως να συγχαρώ τους 
εμπνευστές αυτής της γιορτής. Την 
Ειρήνη Χατζικιρλή συγγραφέα του 
κειμένου, τον Μπάμπη Ανδρικό-
πουλο,την Αριστέα που σαν αφη-
γήτρια μας έδωσε το νόημα του έρ-
γου.Όλους και όλες τις κυρίες και 
κυρίους που έλαβαν μέρος και το 

ΔΣ του Συλλόγου μας.Εύχομαι του 
χρόνου να διοργανώσουμε ακόμα 
πιο καλή γιορτή και με μεγαλύτερη 
συμμετοχή.

ΦΟΥΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΨΙΜΟ 
ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Μια όμορφη εκδήλωση αναβίω-
σε και πάλι μετά από αρκετά χρό-
νια στο χωριό μας.Από τότε που ο 
μπάρμπα Γρηγόρης Ανεστόπουλος 
κάθε Δευτέρα του Πάσχα έφτιαχνε 
τον Ιούδα και τον καίγαμε στην 
πλατεία του μικρού χωριού μας.

Έτσι έγινε κια πάλι με πρωτοβου-
λία του κ.Θύμιου Κουϊνη με μεγά-
λη επιτυχία.Ευχαριστούμε πολύ κε 
Θύμιο να είσαι καλά και του χρό-
νου.

Καθώς επίσης με μεγάλη επιτυχία 
έγινε το πέταγμα της φούσκας στην 
πλαατεία του χωριού.Ευχαριστού-
με τα παιδιά Σωτήρη Λιούλια,Χα-
ράλαμπο Χατζηκιρλή και όσους 
άλλους βοήθησαν σ’αυτό. 

Σας ευχαριστούμε όλους και για 
όλα...   

ΒΟΥΛΑ φΡΥΣΙΡΑ

Βοχαϊτικος γάμος

Το Δ.Σ. του συλλόγου, σας ενημερώνει ότι για το 
καλοκαίρι 2010 θα    διοργανώσει και θα συμμετά-
σχει στις παρακάτω εκδηλώσεις.
• 19-6-2010  ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 μμ στο 

Σοφικό θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακοί χο-
ροί από τα τμήματα εφήβων και ενήλικων του 
συλλόγου μας.

• 20-6-2010 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 8:30 στο 
Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου θα πραγματοποιη-
θούν παραδοσιακοί χοροί από όλα τα τμήματα, 
σε συνεργασία με το σύλλογο Γονέων και Κηδε-
μόνων.

• 3-7-2010  στα πλαίσια ανταλλαγής χορευτικών 
εκδηλώσεων με τα τμήματα εφήβων στον Έξαρχο 
Αταλάντης Φθιώτιδος.  

• 4-7-2010 συνέχεια της ανταλλαγής, εκδρομή 
στην ΑΙΔΗΨΟ με τα τμήματα έφηβων και επι-
στροφή στις 5-7-2010 μέσο Βόρειας Εύβοιας. 

• 25-7-2010 ημέρα Κυριακή παραμονή της ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ μετά το τέλος της περιφοράς της 
εικόνας θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακοί 

χοροί από τα τμήματα εφήβων του συλλόγου μας 
στην πλατεία του Βραχατίου και θα επακολουθή-
σει γλέντι και χορός.
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 6-6-2010 ΕΚΛΕΓΕΙ-
ΣΑΝ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΟΥΝΤΡΗ  ΕΛΕΝΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΕΡΓΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   ΕΦΟΡΟΣ  ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΡΗΣ  ΕΦΟΡΟΣ  ΧΟΡΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΕΛΟΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ  ΝΙΚΟΣ  ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΕΛΟΣ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας σας εύχεται καλό καλο-
καίρι και σας ευχαριστεί που για άλλη μια χρονιά 
είστε κοντά στις εκδηλώσεις μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΣΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                               

H ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΚΑΒΑΦΗ
Εν μεγάλη Ελληνική 
Αποικία, 200 π.Χ. 

Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία
δεν μέν’ η ελάχιστη αμφιβολία,
και μ’ όλο που οπωσούν τραβούμ’ εμπρός,
ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός
να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή.
Όμως το πρόσκομμα κ’ η δυσκολία
είναι που κάμνουνε μια ιστορία
μεγάλη κάθε πράγμα οι Αναμορφωταί
αυτοί. (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ
δεν τους χρειάζονταν κανείς). Για κάθε τι,
για το παραμικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν,
κ’ ευθύς στο νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν,
με την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.
Έχουνε και μια κλίσι στις θυσίες
παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη
η κατοχή σας είν’ επισφαλής:
ή τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες.
Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή,
κι’ από την άλληνα την συναφή
κι’ από την τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική
είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τι να γίνει;
σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη.
Κι’ όσο στον έλεγχο σας προχωρούνε,
βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε
πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς.
Κι’ όταν με το καλό τελειώσουνε την εργασία,
κι’ ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς,
απέλθουν, παίρνοντας και την δικαία μισθοδοσία,
να δούμε τι απομένει πια μετά
τόση δεινότητα χειρουργική.
Ισως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός.
Να μη βιαζόμεθα. Είν’ επικίνδυνον πράγμα η βία.
Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Εχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς η Αποικία.
Ομως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια;
Και τέλος πάντων, να τραβούμε εμπρός. 
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 

Για τη Νέα Διάπλαση Θάνος Καλαντζής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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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

Νικηταράς
Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

Στις 23 Μαρτίου θα συγκεντρωθούν και πάλι οι αντιπρό-
σωποι του Ελληνικού κράτους  και οι τοπικές αρχές στο 
Χιλιομόδι γύρω από τον ανδριάντα του Νικηταρά για να 
τιμήσουν τον ήρωα της επανάστασης και το καύχημα της 
Πελοποννήσου τον Νικήτα Σταματελόπουλο.

Ο Νικηταράς είναι από τους κορυφαίους της Εθνεγερσίας 
του εικοσιένα και η ιστορία τον κατατάσσει στις λαμπρές 
σελίδες της. Ήταν πράγματι  ένα διαμάντι το οποίο συνδύα-
ζε την παλικαριά με την τόλμη, την ανιδιοτέλεια  με την με-
τριοφροσύνη και ήταν αφιερωμένος στον μεγάλο στόχο της

λευτεριάς της πατρίδας χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα  
χωρίς να κάνει συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.  Έτσι δικαί-
ως όλοι οφείλουμε να κλίνουμε την κεφαλή μας  μπροστά 
στον ανδριάντα του και να του εκφράσουμε τις βαθύτατες 
και ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την μέγιστη προσφορά-
του. Θα πρέπει όμως συνάμα και ειδικώς οι αντιπρόσωποι 
του κράτους και εμείς οι  απλοί Έλληνες να γονατίσουμε 
ευλαβικά και να τού ζητήσουμε μιά μεγάλη συγνώμη για 
την μεγάλη αχαριστία

την οποία του ανταπέδωσε η Ελληνική διοίκηση. Είμαι 
σίγουρος ότι πολλοί  Έλληνες δεν γνωρίζουν την  τρισά-
θλια κατάσταση της  τελευταίας περιόδου της ζωής τού 
ήρωα ώστε να τού ζητήσουν συγνώμη. Βλέπεις τα όσα μας 
διδάσκουν εστιάζονται στις  προσφορές και στα ανδρα-
γαθήματα των ηρώων του 21 και αποσιωπούν τις μελανές 
σελίδες και τις αχαριστίες .  Πολλές φορές λέμε ότι τα παθή-
ματα δεν έχουν γίνει μαθήματα στους Έλληνες. Μα πως να 
μας γίνουν μαθήματα όταν δεν μας τα διδάσκουν και δεν 
τα γνωρίζουμε.

Έτσι έγινε και με τον Νικηταρά. Κυνηγήθηκε άγρια, φυ-
λακίστηκε σε τρομερό μπουντρούμι, βασανίστηκε περιφρο-
νήθηκε, δικάστηκε γιατί επεχείρησε να παύση την  τυραν-
νία του Όθωνα, εξορίστηκε στην Αίγινα, η κόρη του έπαθε 
σχιζοφρένεια (πραγματικά τρελάθηκε) και ο ίδιος μετά την 
εξορία του  βρήκε κατάλυμα σε ένα υπόγειο του Πειραιά 
σκέτο μπουντρούμι πάμφτωχος, πεινασμένος, τρισάθλιος 
άπλωνε το χέρι του για μιά βοήθεια ώστε να μην πεθάνει της 
πείνας. Στο τέλος τυφλώθηκε και έτσι έσβησε αυτός ο μεγά-
λος ήρωες.  Αυτές οι σελίδες είναι ένα όνειδος και διαβάζο-
νται  με πόνο ψυχής και φέρνουν καυτά δάκρυα στα μάτια 
των Ελλήνων. Ακούστε όμως και το μεγαλείο του ήρωα.

Κάποτε είχε περάσει έξω από το υπόγειο του  Πειραιά 
ένας πρόξενος μεγάλης Δυνάμεως και τον αναγνώρισε που 
ζητιάνευε. Έσκυψε και τού έδωσε ένα χρυσό νόμισμα . Σή-
κωσε  το κεφάλι του ο ήρωας και μόλις κατάλαβε ότι ήταν ο 
αντιπρόσωπος μίας μη φιλικής χώρας του το επέστρεψε και 
μάζεψε το χέρι του.

Αυτός ήταν ο Νικηταράς . Μεγάλος  ήρωας, Μεγάλος άν-
θρωπος, Υπέροχος Έλληνας με ανταπόδοση μεγίστης αχα-
ριστίας . Τού ζητάμε ειλικρινά  Σ Υ Γ Ν Ω Μ Η.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΙΓΚΑΡΑΚΗΣ

Πώς προήλθαν.....
Εκφράσεις που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη, 

αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε από πού προέκυψαν.
«ΑΥΓΑ ΣΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ;»

Μια φορά το χρόνο οι Ρωμαίοι τιμού-
σαν την Αφροδίτη και  τον Διόνυσο μ΄έ-
να τρελό και παράξενο τρόπο: Κάθε 15 
Μαϊου έβγαιναν στις πλατείες και στους 
δρόμους και άρχιζαν “πετροπόλεμο” με 
αυγά μελάτα.Χιλιάδες αυγά εκτοξεύ-
ονταν εκείνη την ημέρα και ο κόσμος 
γελούσε ξέφρενα για εβδομάδες.΄Εμεινε 
λοιπόν, η ερωτηματική φράση  “αυγά 
σου καθαρίζουν;”, την οποία λέμε όταν 
βλέπουμε κάποιον να γελά χωρίς λόγο.

«ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΩ ΚΑΣΤΑΝΑ»
Στα 1826 ο Ιμπραήμ έστειλε κατα-

σκόπους του στην απόρθητη Μάνη, 
ντυμένους καστανάδες. Αυτοί για να 
πληροφορηθούν από τις γυναίκες και 
τα παιδιά πού βρίσκονταν οι άντρες 
τους, άρχισαν να χαρίζουν τα κάστανα 
αντί να τα πουλάνε. Υποψιασμένοι οι 
ντόπιοι τους έπιασαν και τους ανάγκα-

σαν να πουν την αλήθεια. Οταν οι κα-
τάσκοποι ρώτησαν για την τύχη τους, 
οι Μανιάτες αποκρίθηκαν: ”Eμείς δεν 
χαρίζουμε κάστανα” , δηλαδή θα σας 
τιμωρήσουμε.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΚΑΝΕΛΑ»

Ίσως η χαρακτηριστικότερη πρότα-
ση για την περιγραφή της ασυναρτη-
σίας. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, 
η πραγματική μορφή της φράσης είναι: 
“Από την Πόλη έρχομαι και στην κορυ-
φή καν’ έλα”, που σημαίνει: έρχομαι από 
την Κωνσταντινούπολη και σε προσκα-
λώ  να έρθεις στην κορυφή. Αποτελούσε 
μήνυμα των Σταυροφόρων, όταν επέ-
στρεφαν από την κατακτημένη πλέον 
Κωνσταντινούπολη και καθόριζαν ως 
σημείον συνάντησής τους την κορυφή 
κάποιου λόφου.

ΘΩΜΑϊΣ

Η επιδερμίδα είναι το 
μεγαλύτερο όργανο του 
σώματος και συμβάλλει 
σε πολλαπλές λειτουργί-
ες, όπως προστασία του 
οργανισμού, ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, αποθήκευ-
ση αίματος, μεταβολισμός, 
έκκριση και αποβολή ου-
σιών. 

Όσον αφορά την προ-
στασία από τον ήλιο, 
η παραγωγή και έκκρι-
ση μελανίνης αποτελεί 
την φυσική διαδικασία 
άμυνας της επιδερμίδας. 
Όμως, αυτή η διαδικασία 
δεν επαρκεί και χρειά-
ζονται πρόσθετα μέτρα 
προφύλαξης για να απο-
φύγουμε ανεπανόρθωτες 
βλάβες στο μέλλον.

Ο ήλιος είναι πηγή ζωής 
και ευεργετική δύναμη για 

τον άνθρωπο, αλλά ταυ-
τόχρονα μπορεί να έχει 
βλαβερές συνέπειες για 
την υγεία και τον οργα-
νισμό.  Ως πηγή ζωής και 
ενέργειας, συμβάλλει στην 
θετική μας διάθεση, κα-
θιστά δυνατή την όραση, 
βοηθά τον οργανισμό να 
συνθέσει βιταμίνη D (συμ-
βάλλει στο μεταβολισμό, 
ενδυναμώνει τα οστά) 
και συμβάλλει στη θερα-
πεία ορισμένων ασθενει-
ών. Η υπερβολική έκθεση 
στον ήλιο, χωρίς επαρκή 
προστασία μπορεί όμως 
να προκαλέσει ανεπα-
νόρθωτες βλάβες στην 
επιδερμίδα, όπως ηλιακά 
εγκαύματα, ερυθρότητα, 
φωτογήρανση (ρυτίδες, 
σκούρες κηλίδες, χαλά-
ρωση), αλλεργίες και να 

συμβάλλει στην πρόκληση 
καρκίνου του δέρματος.

Είναι ενδεικτικό ότι σή-
μερα, παγκοσμίως, 1 στα 
3 περιστατικά καρκίνου 
αφορούν καρκίνο του 
δέρματος. Ο καρκίνος του 
δέρματος προκαλείται 
είτε από τη συσσωρευτι-
κή έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία είτε ύστερα 
επαναλαμβανόμενα πε-
ριστατικά πολύ έντονης 
έκθεσης στον ήλιο. Στην 
Ευρώπη τα περιστατικά 
μελανώματος έχουν τρι-
πλασιαστεί τα τελευταία 
45 χρόνια!

Με μεγάλη προσοχή 
λοιπόν και όχι πολλές 
ώρες στον ήλιο.

ΘΩΜΑϊΣ
(πληροφορίες από το 

διαδίκτυο)

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο
Για να μπορούμε να χαιρόμαστε με την κατάλληλη προστασία  

και πρόληψη τη «φωτεινή» πλευρά του ήλιου!
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SUPER MARKET

Ανδρέας  Δέδες
Πλατεία Μπολατίου

τηλ. 27410-55438

ΕΝΑ ΠΡΩϊΝΟ
(ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ)

Δύο σώματα ένωσαν  τη λαχτάρα τους σε μια αγκαλιά που δεν χω-
ρούσε παρά μόνο πάθος και έρωτα. Βρεγμένα φιλιά από τα δάκρυα, 
στερημένα σ’αγαπώ.

Όταν προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα κοιτάχτηκαν στα μάτια 
ώς το βάθος της ψυχής τους.

ΕΚΕΙΝΗ Η ΣΤΙΓΜΗ
(ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΡΑΚΗ)

Η Νατάσα Αργυρίου είναι μια τριαντάχρονη μηχανικός. Σε ένα αε-
ροπορικό δυστύχημα χάνει την μνήμη της. Όταν ερωτεύεται τον γιατρό 
που την φροντίζει, όλα αλλάζουν.

Κοινωνικά
Την Παρασκευή 16/4/2010 έγινε ο γάμος της Ελένης 
Τιγκαράκη με τον Ανδρέα Πούλιο στην Αγία Τριάδα 
Κηφισιάς.Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Η κα Γεωργία Λιούλια 
συστήνει:

Η μικρή Μαρία διαβάζει:Εδώ κάτι μαγειρεύουν

Η Θωμαϊς διαβάζει:
ΕΡΩΣ,ΘΕΡΟΣ,ΠΟΛΕΜΟΣ / ΕΥΓΕΝΙΑ φΑΚΙΝΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  ΤΙΜΗ  20,00 €  

Τόσο περιγραφικό, που νομίζεις ότι παρακολουθείς κινηματογραφι-
κή ταινία που περνάει από μπροστά σου και βλέπεις τη Σύμη του 1919-
1931, ή την Αλεξάνδρεια του 1931-1945, αλλά και την Αθήνα του 1945-
1990, νιώθοντας ότι έχεις ζήσει κι εσύ σ’ αυτά τα χρόνια και πέρασες 
όλες αυτές τις αγωνίες επιβίωσης, καταστροφής και θαυμάτων. Είναι 
ένα βαθιά ανθρώπινο βιβλίο που το διαβάζεις μονορούφι.

ΚΕφΤΕΔΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ (ΠΡΟΥΣΣΑ)
500 γρ κιμά μοσχαρίσιο
500 γρ μελιτζάνες
3 κρεμμύδια μέτρια
3 αυγά
100 γρ κεφαλοτύρι
μαϊντανό
αλάτι,πιπέρι
λάδι και αλεύρι για το τηγάνι

Καθαρίζετε τα κρεμμύδια και τις μελιτζάνες , τα χοντροκόβετε και 
τα βάζετε να βράσουν σε κατσαρόλα για 10΄. Έπειτα τα στραγγίζετε 
καλά τα ψιλοκόβετε και τα ανακατεύετε με τον κιμά, το τυρί, τα αυγά 
χτυπημένα ελαφρώς και αλατοπίπερο. Πλάθετε το μείγμα  σε κεφτέ-
δες,αλευρώνετε και τηγανίζετε σε μπόλικο λάδι.

ΑΚΡΟΣΚΑ (ΠΟΝΤΟΣ)
1/2 κιλό γιαούρτι στραγγιστό
2 πατάτες βραστές
2 αυγά βραστά σφιχτά
ραπανάκι ψιλοκομμένο
1 σαλάμι καπνιστό ψιλοκομμένο
2 αγγουράκια τουρσί ή φρέσκο ψιλοκομμένο
αλάτι

Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί, τα ανακατεύουμε καλά. Τα σερβίρουμε 
σε μικρά μπολάκια ή σε μια σαλατιέρα.

ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΗΛΑ
Υλικά:
5-6 μήλα μεγάλα golden
1,5 κούπα καρύδια τριμμένα
1 κούπα φρυγανιά τριμμένη
6 αυγά
1 κούπα ζάχαρη
1 μπέϊκιν πάουντερ  Σιρόπι:
3 κουταλιές βούτυρο  1 ποτήρι ζάχαρη
3 κουταλιές ζάχαρη μαύρη 1 ποτήρι νερό + 1/3 του ποτηριού
2 κουταλάκια κανέλλα  1 ξύλο κανέλα
1/2 κουταλάκι γαρύφαλο 1/2 λεμόνι,  τον ζωμό του
καρύδια για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε και κόβουμε τα μήλα σε φέτες. Αλείφουμε το ταψάκι 

με το βούτυρο, πασπαλίζουμε με την μαύρη ζάχαρη και στρώνουμε τα 
μήλα το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Ψήνουμε στο φούρνο για λίγο ώστε 
να καραμελώσουν τα μήλα.

Κτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, βάζουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα 
υλικά και τα ρίχνουμε στο ταψί πάνω από τα μήλα. Ψήνουμε.

Φτιάχνουμε το σιρόπι και αφού κρυώσει η καρυδόπιτα το ρίχνουμε 
στο ταψί.

Το γυρίζουμε σε μια πιατέλα και γαρνίρουμε με καρύδια.

ΘΩΜΑϊΣ

Συνταγές με καταγωγή

ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΔΡΑΚΟΝΕζΙΚΑ
ΚΡΕΣΣΙΝΤΑ ΚΑΟΥΕΛ

Ο Φαφούτης πιάνεται αιχμάλωτος, ο Νανοδράκος κινδυνεύει 
και Καρχαριοσκούληκες ξεπροβάλλουν από παντού. Για μία 
ακόμα φορά ο Σκυλόψαρος θα πρέπει να αποδείξει πώς είναι ένας 
πραγματικός ήρωας. 

Μία ακόμα περιπέτεια του μικρού αλλά πανέξυπνου Βίκινγκ, που 
ξέρει να νικά όχι με τη δύναμη του σώματος αλλά του μυαλού. Και 
να διασκεδάζει τον αναγνώστη την ίδια ώρα που οι συναρπαστικές 
περιπέτειές του κόβουν την ανάσα. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ
Ο Τρομερός και Τρανταχτός Σκυλόψαρος ο 3ος ήταν ένας 

μοναδικός ήρωας των Βίκινγκς. Εξαίρετος πολεμιστής, δεινός 
ξιφομάχος, αλλά και ερασιτέχνης φυσιοδίφης, έγινε γνωστός στον 
καιρό ως «Αυτός Που Μιλά στους Δράκους», ακριβώς γιατί ήξερε 
να επιβάλλεται πάνω στα τρομερά εκείνα πλάσματα...

Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι....

Το «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας» θα πρέπει να διαβαστεί 
από κάθε ήρωα που αντιμετωπίζει μερικά προβληματάκια στην 
προσπάθειά του να δείξει τον ηρωισμό του. 
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Θ υμάμαι. Ήταν ήμερες 
Πάσχα και ρώτησα 
τους εκεί Έλληνες  αν 
ψήνουν αρνί στην σού-

βλα. Τότε μου απάντησαν ότι 
Μάκη αυτά τα κάναμε όταν 
είχαμε πρωτοέρθει και πλέον 
απλώς χαιρόμαστε την μέρα 
και πάμε κάπου έξω για φα-
γητό. Αν όμως θέλεις μπορούμε 
να κάνουμε κάποια τηλέφω-
να στο Σικάγο που υπάρχουν 
πολλοί Έλληνες να δούμε αν 
υπάρχει ολόκληρο αρνί με 
κεφάλι και αν υπάρχει δυνα-
τότητα για αντεριά και συκω-
ταριά. Μετά από πολλά τηλε-
φωνήματα και ψάξιμο βρέθηκε 
ότι υπήρχε αρνί χωρίς κεφάλι 
και τα υπόλοιπα κατεψυγμένα 
από την Ελλάδα, εισαγωγής. 
Αυτή η ιδέα δεν μου άρεσε 
και πολύ ρώτησα τι άλλη δυ-
νατότητα υπάρχει. Μου είπαν 
λοιπόν ότι υπάρχουν σφαγεία 
που τα έχουν Βιετναμέζοι που 
σφάζουν γουρούνια για τους 
δικούς τους, μπορείς να ψάξεις 
εκεί. Την Μ.Δευτέρα λοιπόν ξε-
κινάμε εγώ και ο Βασίλης Θεο-
δωροτακόπουλος (Bill Theros, 
δεύτερη γενιά Ελλήνων είχε 
γεννηθεί εκεί και ήταν τότε 64 
χρονών, ήταν σχεδιαστής στην 
εταιρία και ήμασταν πολλές 
ώρες μαζί). Κανείς δεν ήξερε 
που ακριβώς που ήταν το μέ-
ρος αυτό, είχαμε έναν χάρτη 
και δυο-τρία σχεδιαγράμματα. 

Έπειτα από περίπου μια 
ώρα και αφού ρωτήσαμε 5-6 
φορές βρήκαμε το μέρος είχαν 
το σφαγείο οι Βιετναμέζοι. 
Από έξω φαινόταν ένα εγκα-
ταλειμμένο κτήριο, αποθήκη. 
Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι 
απέξω με τις οικογένειες τους 
που κουβαλούσαν κρέατα, γε-
νικά υπήρχε κίνηση. Ζητήσαμε 
να δούμε τον υπεύθυνο, τους 
φάνηκε παράξενο γιατί εκεί 
ψώνιζαν μόνο της δικής τους 
εθνικότητας άτομα και μας εί-
παν μήπως είμαστε αστυνομι-
κοί. Αφού έγιναν οι διευκρινή-
σεις μας πήγαν στον υπεύθυνο. 
Ήταν ένας Βιετναμέζος ύψους 
1.60 βάρους περίπου 55 κιλά, 
ηλικίας γύρω στα 40. Τα Αγ-
γλικά του δεν ήταν τόσο καλά 
για άτομο που ζούσε 19 χρόνια 
στην Αμερική. Φορούσε άσπρη 
φόρμα και ήταν λερωμένος με 
αίματα. Αφού του συστηθή-
καμε του είπαμε ότι γυρεύαμε 
δυο αρνιά. Μας είπε ότι θα 
τα βρει και δώσαμε ραντεβού 
την Μ. Παρασκευή. Την άλλη 
μέρα εγώ με το Βασίλη πή-
γαμε να φτιάξουμε σούβλα, 
του είπα ότι το έθιμο θέλει η 
σούβλα να είναι από ξύλο. Ξε-
κινήσατε λοιπόν να πάμε σε 
ένα δασός που επιτρέπεται η 
κοπή δέντρου, και διαλέξαμε 
ένα υπέροχο ξύλο, πρέπει να 
πούμε ότι από το ίδιο δασός 
παίρναμε και το Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο. Αφού καθα-
ρίσαμε καλά το ξύλο το πήγε 
ο Βασίλης στο ξυλουργείο και 
έφτιαξε για να το γυρνάμε με 
το χέρι.  Την επόμενη μέρα 
φτιάξαμε σε ένα μηχανουρ-
γείο σούβλα για το κοκορέτσι. 
Επίσης φτιάξαμε και τέσσερα  
δίχαλα  για να υποστηρίξουμε 
τις σούβλες την ώρα που θα 
ψήνουμε το αρνί και το κοκο-
ρέτσι. Την  Μ. Παρασκευή λοι-
πόν πήγαμε στο σφαγείο για 
να δούμε τι είχε κάνει ο Βιετ-
ναμέζος, αν είχε βρει αρνιά και 
να τα παραλάβουμε.  Πράγ-
ματι φτάνοντας εκεί παρατη-
ρήσαμε το ίδιο σκηνικό πολύς 
κόσμος να περιμένει να πά-
ρει κρέας από γουρούνια. Τα 
γουρούνια αφού τα έσφαζαν 
υπήρχε αυτόματο καθάρισμα 
από το τρίχωμα, υπήρχε προ-
σωπικό που τα κρέμαγε και 
τα καθάριζε από τα εντόσθια  
και αυτόματα οδηγούνταν σε 
ένα δωμάτιο πριν την έξοδο 
όπου υπήρχαν κορδέλες και 
τα έκοβαν κομμάτια παρουσία 
του πελάτη. Όταν ήρθε η σειρά 
μας, μας οδήγησαν στο μέρος 
που είχαν τα αρνιά που είχαμε 
παραγγέλλει. Ήταν δυο αρνιά 
περίπου 15 κιλά το καθένα, 
μπορώ να πω άριστης ποιότη-
τας.  Μας ρώτησαν αν θέλαμε 
κατ εξαίρεση να παρακολου-
θήσουμε την σφαγή. Παίρ-
νουν λοιπόν το πρώτο αρνί 
και προτού το σφάξουν προς 
μεγάλη μου έκπληξη το πυρο-
βολούν στο κεφάλι και έπειτα 
το σφάζουν με μαχαίρι. Πριν 
το σφάξουν έβαλαν ένα μπολ 
κάτω από τον λαιμό του και 
μάζεψαν το αίμα. Όταν τους 
ρώτησα γιατί το μαζεύουν μου 
είπαν ότι το αίμα χρησιμοποι-
είται κατά κόρον στην κουζίνα 
τους, στα φαγητά τους γιατί 
νοστιμίζει το φαγητό και έχει 
φαρμακευτικές ιδιότητες. Του 
είπα ότι δεν το θέλουμε και 
ότι τους το χαρίζουμε. Τότε 
αφού μας ευχαρίστησαν μας 
είπαν ότι για αντάλλαγμα θα 
μας έδιναν χοιρινές μπριτζόλες. 
Πρέπει να πω ότι από τότε δεν 
έχω φάει μαγειρευτό φαγητό 
σε Βιετναμέζικα εστιατόρια. 
Αφού σήκωσαν το αρνί όρθιο 
στο τσιγκέλι άρχισαν να το 
γδέρνουν με μαχαίρι αφαιρώ-
ντας παράλληλα το δέρμα και 
την πέτσα, όπως καταλαβαίνε-
ται οι άνθρωποι δεν είχαν ξα-
ναγδάρει αρνί η έτσι αυτοί το 
έγδερναν. Είπα στον Βασίλη 
ότι αυτό το αρνί θα το κάνα-
με παϊδάκια και στο φούρνο 
γιατί έτσι όπως το έκαναν δεν 
πήγαινε στη σούβλα. Είπα λοι-
πόν στους Βιετναμέζους ότι το 
άλλο αρνί θα τα σφάζαμε μο-
νοί μας και έστειλα τον Βασίλη 
να πάει σε ένα Hardware store 
και να πάρει μια τρόμπα που 
φουσκώνουμε τα ποδήλατα. 

Έκπληκτος ο Βασίλης με ρώτη-
σε αν ξέρω να γδέρνω αρνί και 
τι χρειάζομαι  την τρόμπα. Του 
είπα ότι οι ερωτήσεις του θα 
απαντηθούν σε λίγα λεπτά. Τα 
παιδία εκεί για να μην λερωθώ 
μου έδωσαν φόρμα γαλότσες 
και σκούφο. Ήλθε ο Βασί-
λης με την τρόμπα και μόλις 
με είδε έβαλε τα γέλια και με 
έβγαζε φωτογραφίες. Πριν ξε-
κινήσω μαζεύτηκαν οι υπάλλη-
λοι του σφαγείου για να δουν 
τι διαφορετικό θα έκανα εγώ. 
Είδαν πως με ένα κτύπημα με 
το μαχαίρι στο λαιμό του ζώου 
πόσο εύκολα σκοτώνεις το 
ζώο. Έπειτα αφού το σφάξαμε  
το φουσκώσαμε με την τρόμπα 
από το δεξιό πόδι ώστε να ξε-
κολλήσει το δέρμα από την πέ-
τσα, το κρεμάσαμε  και γδάρ-
θηκε με το σωστό τρόπο τις 
γροθιές. Όταν τελειώσαμε μας 
είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί 
γιατί δεν είχε χρειαστεί ποτέ 
να γδάρουν αρνί. Πριν φύγου-
με μας έδωσαν και περίπου έξι 
(6) κιλά μπριζόλες χοιρινές. Το 
Μ. Σάββατο το απόγευμα στο 
σπίτι του Βασίλη φτιάξαμε το 
κοκορέτσι με τις δυο συκωτα-
ριές και τα έντερα, στο τέλος 
δέσαμε και το αρνί πάνω στην 
ξύλινη σούβλα.

Την Κυριακή του Πάσχα 
στην αυλή του σπιτιού που 
νοίκιαζα μπροστά από το γκα-
ράζ ετοιμάσαμε το χώρο για 
το ψήσιμο. Αφού καρφώσαμε 
τα δίχαλα δυο για το αρνί και 
δυο για το κοκορέτσι τοποθε-
τήσαμε δυο τσιμεντοσανίδες 
στο έδαφος και πάνω τους 
ανάψαμε τα κάρβουνα. Πρέπει 
να πούμε ότι από την προη-
γούμενη μέρα είχα ειδοποίηση 
και προσκαλέσει όλη την γει-
τονιά για το τι θα γινόταν την 
άλλη μέρα. 

Οι γείτονες δίπλα από το 
σπίτι μου δεν ενημέρωσαν το 
δεκάχρονο αγοράκι τους και 
μόλις είδε το αρνί να γυρίζει 
στη σούβλα άρχισε να μου φω-
νάζει από μακριά γιατί σκό-
τωσα το σκύλο μου και γιατί 
το έψηνα προκαλώντας το 
γέλιο της ομήγυρης. Μετά τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις από 
εμένα και τους γονείς του ήρθε 
και κάθισε στην παρέα μας. Η 
μέρα κύλησε ομαλά όλοι έφα-
γαν αρνί και κοκορέτσι και 
όλοι χόρεψαν τα παραδοσια-
κά τραγούδια. Στο τέλος όλοι 
δοκιμάσαμε τα γλυκά που εί-
χαν φέρει οι γείτονες οι αμε-
ρικανοί τάρτες, κέικ και άλλα 
γλυκίσματα.

Η σούβλα που χρησιμοποιή-
θηκε στο κοκορέτσι κοσμούσε 
από την επόμενη κιόλας μέρα 
το τζάκι του Βασίλη. Κάθε 
πράγμα που είχε στο τζάκι μου 
είπε ότι είχε και κάποια ιστο-
ρία.   

 ΜΑΚΗΣ 

Πάσχα στην Αμερική

αληθινές ιστορίες
Μπολάτι | Κορίνθου 

(Κορινθίων)
Μπολάτι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Bolati 

[Alberghetti 1704]. Bolati: 2 φαμίλιες / 8 κάτοικοι 
[Grimani 1700]. Balati: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 
183]. Bolati: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 
[Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπολάτι δήμου Απίας: χω-
ριό [Πίνακας 1837, 3]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 1 
ώρα και 45 λεπτά από την Κόρινθο, 113 κάτοικοι 
[Σταματάκης 1846, 73]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 
Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρα-
σί. Σπίτια 27, Κάτοικοι 120 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. 
Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοι-
κοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μπολάτι δήμου Κο-
ρίνθου: Κάτοικοι 183 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 
110]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 
κάτοικοι 215 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλ-
βανοί [Philippson 1890, 33]. Μπολάτι δήμου Κοριν-
θίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 286 [Χουλιαράκης 
Α2, 189]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 2,20 ώρ., από το 
δημόσιο δρόμο, 286 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. 
Μπολάτι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 260 [Απογρα-
φή 1907, 385].

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΚΑΛΑΝΤζΗΣ

ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΗΣΑ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

(Τσάρλι Τσάπλιν, επ’ ευκαιρία της επετείου 
των γενεθλίων του στις 16 Απριλίου 1950)

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, κατάλαβα 
ότι σε κάθε περίπτωση είμαι στον σωστό τόπο και 
χρόνο και πώς ό,τι συμβαίνει είναι σωστό. Από εκεί 
και έπειτα μπορούσα να εφησυχάζω. Σήμερα το γνω-
ρίζω: Αυτό αποκαλείται ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, μπόρεσα 
να αντιληφθώ ότι κάθε ψυχικός πόντος, κάθε θλίψη 
είναι μόνο προειδοποιήσεις για την πραγματική μου 
ύπαρξη. Σήμερα το γνωρίζω: ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙ-
ΚΟΣ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, έπαψα να 
αναζητώ μίαν άλλη ζωή και μπορούσα να δω ότι όλα 
γύρω μου μία παρακίνηση ήταν για να μεγαλώσω. 
Σήμερα το γνωρίζω: Αυτό αποκαλείται ΩΡΙΜΟΤΗΣ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου σταμάτησα 
να ληστεύω τον ελεύθερο χρόνο μου και σταμάτησα 
να ετοιμάζω περισσότερα μεγαλόπνοα σχέδια για το 
μέλλον. Σήμερα κάνω μόνο αυτά τα οποία μου προ-
καλούν ευχαρίστηση και με διασκεδάζουν, αυτά που 
αγαπώ και αυτά που κάνουν την καρδιά μου να γελά 
με τον δικό μου τρόπο και με τον δικό μου ρυθμό. Σή-
μερα το γνωρίζω: Αυτό αποκαλείται ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, απελευθε-
ρώθηκαν από ό,τι δεν ήταν υγιές για εμένα, φαγητό, 
ανθρώπους, πράγματα, καταστάσεις, και από όλα, 
όσα με έσυραν συνέχεια προς τα κάτω, μακριά από 
τον εαυτό μου. Στην αρχή, το ονόμαζα αυτό «Υγιή 
Εγωισμό». Σήμερα όμως γνωρίζω: Αυτό αποκαλείται 
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, αρνήθηκα 
να εξακολουθώ να ζω στο παρελθόν και να φροντίζω 
το μέλλον για τον εαυτό μου. Τώρα, ζω μόνον αυτή τη 
στιγμή όπου ΤΑ ΠΑΝΤΑ συμβαίνουν, έτσι ζω τώρα 
κάθε μέρα και το αποκαλώ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ. 
Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, κατάλαβα ότι 
οι σκέψεις μου μπορούν να μου δημιουργήσουν κα-
κομοιριά και να με αρρωστήσουν. Εν τούτοις, όταν 
δραστηριοποίησα τις δυνάμεις της καρδιάς μου, απέ-
κτησε ο νους μου έναν σημαντικό σύντροφο. Αυτή 
την σχέση την αποκαλώ σήμερα ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. 
Δεν χρειάζεται πια να φοβόμαστε αντιπαραθέσεις, 
συγκρούσεις και προβλήματα με τον εαυτό μας και με 
τους άλλους, ακόμα και τα αστέρια συγκρούονται, 
καμιά φορά, και γεννώνται νέοι κόσμοι. ΑΥΤΗ ΕΙ-
ΝΑΙ Η ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑ
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Δημήτρης Δημάκης
Παραλία Βραχατίου

τηλ. 6937-213309

Μαθήματα επιβίωσης (εταιρικά)
Μάθημα 1ο

Ένας άνδρας μπαίνει για μπάνιο τη στιγμή 
που η γυναίκα του μόλις βγαίνει. Εκείνη τη 
στιγμή χτυπά η πόρτα. Η σύζυγος τυλίγει μια 
πετσέτα γύρω της και τρέχει να ανοίξει. Ανοί-
γοντας, αντικρίζει το γείτονα. Πριν αρθρώσει 
λέξη, ο Γιάννης ο γείτονας της λέει: «Θα σου 
δώσω 800 Ευρώ αν αφήσεις την πετσέτα να 
πέσει στο πάτωμα. Αφού το σκέφτηκε για μια 
στιγμή, η γυναίκα, αφήνει την πετσέτα και στέ-
κεται ολόγυμνη μπροστά στο Γιάννη.  Μετά 
από λίγα λεπτά, ο Γιάννης, βγάζει 800 Ευρώ, 
της τα δίνει και φεύγει.

Η γυναίκα τυλίγει πάλι την πετσέτα και γυρί-
ζει στο μπάνιο. Ο σύζυγος τη ρωτά ποιος ήταν 
και αυτή του απαντά ότι ήταν ο Γιάννης ο γεί-
τονας. «Ωραία», λέει ο σύζυγος, «Σου είπε τίπο-
τα για τα 800 Ευρώ που μου χρωστάει;»

Ηθικό Δίδαγμα: Αν μοιράζεσαι κρίσιμες 
πληροφορίες που αφορούν κέρδος με τους με-
τόχους σου, μπορεί να είσαι σε θέση  να απο-
φύγεις αναπόφευκτη έκθεση!

 
Μάθημα 2ο

Ένας παπάς προσφέρθηκε να οδηγήσει μια 
καλόγρια με το αυτοκίνητό του. Μπαίνει η 
καλόγρια στο αυτοκίνητο και καθώς κάθεται, 
ανοίγει το ρούχο της και αποκαλύπτει τα πό-
δια της. Ο παπάς παρά λίγο να τρακάρει. Αφού 
κέρδισε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, διστακτι-
κά άπλωσε το χέρι του στο γόνατό της. Η κα-
λόγρια γυρίζει και του λέει: « Πάτερ θυμάσαι 
τον ψαλμό 129;» Ο παπάς δαγκώθηκε. Μετά 
από λίγο όμως δεν άντεξε τον πειρασμό και 

ξαναάπλωσε το χέρι του. Η καλόγρια επανέλα-
βε: «Πάτερ, θυμάσαι τον ψαλμό 129;» Ο παπάς 
απολογήθηκε: «Συγνώμη, αδερφή, αλλά η σάρ-
κα είναι αδύνατη».

Με τα πολλά έφτασαν στη Μονή και η καλό-
γρια πήγε  στη δουλειά της. Φτάνοντας στην εκ-
κλησία, ο παπάς τρέχει στο βιβλίο των ψαλμών 
και ψάχνει να βρει τον 129. Διαβάζει: «Προχώ-
ρα μπροστά και ψάξε ψηλά, θα βρεις τη δόξα»

Ηθικό Δίδαγμα: Αν δεν είσαι καλά πληροφο-
ρημένος στη δουλειά σου, μπορεί να χάσεις μια 
σπουδαία ευκαιρία.

 
Μάθημα 3ο

 Ένας, πωλητής, ένας διοικητικός και ο Μά-
νατζερ πήγαιναν για γεύμα, όταν βρίσκουν 
στο δρόμο ένα παλιό λυχνάρι. Το τρίβουν και 
βγαίνει ένα τζίνι. Το τζίνι λέει: «Θα δώσω στον 
καθένα σας από μια επιθυμία». «Εγώ πρώτος, 
εγώ πρώτος» πετάγεται ο διοικητικός. «Θέλω 
να είμαι στις Μπαχάμες, να οδηγώ ένα speed 
boat χωρίς να έχω καμιά έννοια.» Πουφ, και 
εξαφανίστηκε. « Εγώ τώρα, εγώ τώρα» πετά-
γεται ο πωλητής. «Θέλω να είμαι στη Χαβάη, 
ξαπλωμένος σε μια παραλία με την προσωπική 
μασέρ μου, μια ατέλειωτη προμήθεια από Πίνα 
Κολάδας και τον έρωτα της ζωής μου». Πουφ, 
πάει κι αυτός. «ΟΚ. είναι η σειρά σου» λέει το 
τζίνι στον Μάνατζερ. Ο Μάνατζερ λέει: «Θέλω 
αυτούς τους δύο πίσω στο γραφείο μετά το γεύ-
μα».

Ηθικό Δίδαγμα: Πάντα να αφήνεις το αφε-
ντικό σου να μιλάει πρώτο.

 

Μάθημα 4ο

Ένα κοράκι καθόταν σε ένα δέντρο, χωρίς 
να κάνει τίποτα όλη τη μέρα. Ένας λαγός τον 
ρωτάει: «Μπορώ να κάτσω κι εγώ σαν κι εσένα, 
και να μην κάνω τίποτα όλη τη μέρα;»

Το κοράκι απαντά: «Φυσικά, γιατί όχι;» Έτσι 
λοιπόν κάθεται και ο λαγός στο χώμα κάτω 
από το δέντρο και χαλαρώνει. Μια αλεπού πη-
δάει και τρώει το λαγό.

Ηθικό Δίδαγμα: Για να μπορείς να κάθεσαι 
όλη μέρα, χωρίς να κάνεις τίποτα, πρέπει να 
κάθεσαι πολύ ψηλά.

 
Μάθημα 5ο

Μια γαλοπούλα κουβέντιαζε με ένα ταύρο. 
« Θα ήθελα πάρα πολύ να ανέβω στην κορυ-
φή αυτού του δέντρου, αλλά δεν έχω την ενέρ-
γεια» λέει η γαλοπούλα. «Γιατί δεν τρως λίγο 
από τα απορρίμματα μου» προτείνει ο ταύρος 
«είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά». Η γαλο-
πούλα τρώει λίγη κοπριά και διαπιστώνει ότι 
της έδωσε αρκετή ενέργεια για να ανεβεί στο 
πρώτο κλαδί του δέντρου. Την επομένη, αφού 
έφαγε περισσότερη κοπριά, κατάφερε να ανε-
βεί στο δεύτερο κλαδί του δέντρου. Τελικά την 
τέταρτη μέρα, αφού έφαγε μπόλικη κοπριά, 
κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του δέντρου. 
Δεν πέρασε πολλή ώρα όμως και ένας κυνηγός 
την εντόπισε και την σκότωσε.

Ηθικό Δίδαγμα: Τα «σκατά» μπορεί να σε 
ανεβάσουν στην κορυφή, αλλά δεν θα σε κρα-
τήσουν εκεί.

MAKHΣ

Αγαπητέ   
Αναγνώστη/ Αναγνώστρια 
 ΄Εχεις αναρωτηθεί ποτέ για 

τον πλανήτη μας, τη γη; Εγώ σαν 
νέο παιδί που ενδιαφέρομαι για 
το μέλλον της φύσης αποφάσισα 
να σε ενημερώσω για ένα πολύ 
σημαντικό θέμα της επικαιρότη-
τας. Την οικολογική καταστροφή 
στον Κόλπο του Μεξικού.

   Η πετρελαϊκή εταιρεία ΒΡ 
ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 
κατάφερε να συγκεντρώσει 
11.100 βαρέλια πετρελαίου με 
την συσκευή άντλησης που το-
ποθετήθηκε πάνω στην κατε-
στραμμένη πετρελαιοπηγή στην 
θάλασσα του Κόλπου του Μεξικού. 
Ωστόσο η καταστροφή συνεχίζε-
ται, αφού από την προβληματική 
εξέδρα χύνονται κάθε μέρα στη 
θάλασσα πολύ περισσότερες χι-

λιάδες βαρέλια πετρελαίου. Η ΒΡ 
ευελπιστεί πως θα καταφέρει να 
αυξήσει την άντληση πετρελαίου 
και να φτάσει να αντλεί τουλάχι-
στον 20 χιλιάδες βαρέλια ημερη-
σίως. Ο ναύαρχος Θαντ Αλεν που 
επιβλέπει τις ομοσπονδιακές προ-
σπάθειες καθαρισμού των ακτών 
ανέφερε ότι η ΒΡ προετοιμάζεται 
να τοποθετήσει ένα ακόμα μηχα-
νισμό στην πετρελαιοπηγή με την 

ελπίδα ότι θα καταφέρει να αυξή-
σει την ποσότητα πετρελαίου που 
συλλέγει καθημερινά. Ο ναύαρχος 
Αλεν πρόσθεσε ότι ακόμα και εάν 
καταστεί δυνατόν να σταματή-
σει η διαρροή οι ΗΠΑ θα πρέπει 
να επιχειρούν για πολλές ακόμα 
εβδομάδες, ίσως και μήνες, για 
να καταφέρουν να καθαρίσουν 
τις ακτές από το πετρέλαιο που 
έχει ήδη μολύνει ακτές μήκους 120 

μιλίων. Όμως υπάρχει η αισιοδο-
ξία ότι η μεγάλη ποσότητα του 
πετρελαίου που έχει διαρρεύσει 
στον Κόλπο του Μεξικού θα πε-
ρισυλλεγεί εκφράζει ο βρετανικός 
πετρελαϊκός όμιλος BP, ο οποίος 
αντιμετωπίζει άσχημη κριτική για 
τους ώς σήμερα χειρισμούς του 
για την επίλυση του προβλήματος. 

  Όμως η περιβαλλοντική κατα-
στροφή και οι συνέπειες από την 
πετρελαιοκηλίδα θα ξεπεραστούν 
μετά από πολλά χρόνια. 

Αυτή η «τραγική» οικολογική 
καταστροφή έχει πολλά αρνητικά 
αποτελέσματα στο οικοσύστημα 
αλλά και ένα θετικό. Αυτό το θε-
τικό είναι ότι πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας αυτήν την καταστρο-
φή  και να είμαστε πιο υπεύθυνοι 
με την σπατάλη του πετρελαίου. 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ


