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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Άρης Σταύρου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μαρία Γερολύμου 
ΣΚΗΝΙΚΑ

Ανδρέας 
Καρβουντζής
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ 
& ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Χ. Βλαστάρη 
Ελ. Παπαγεωργίου 
& Έφη Πάτσιου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

29, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6, 7, 
13, 14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
7.00 μ.μ.   //   ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ  5,00 €

H  Εφηβική Θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Μπολατίου «Η Νέα Διάπλαση» 
παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπο-

λατίου την κωμωδία του Αριστοφάνη ̈ Οι Εκκλησιά-
ζουσες¨ για έξι παραστάσεις από τις 29 Νοεμβρίου 
2014 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2014, σε κείμενα 
Κάρμεν Ρουγγέρη, σκηνοθεσία Άρη Σταύρου, ζω-
ντανή μουσική από τη Μαρία Γερολύμου, σκηνικά 
Αντρέα Καρβουτζή και επιμέλεια κουστουμιών από 
τις κ.Χ.Βλαστάρη, Ελ.Παπαγεωργίου, Έφη Πάτσιου.

Ένα έργο κλασσικό  και μοναδικό. Γεμάτο γέλιο 
και πολιτική σάτιρα και αισιοδοξία και όμορφη πα-
ραδοσιακή μουσική!!! 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 
6945 871808, 6972 235313

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μεγάλη λαϊκή συναυλία με τους «ΣΑ-

ΜΠΑΧ» με πρόγραμμα αφιερωμένο 

στο Βασίλη Τσιτσάνη!!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 

με τη Χορωδία της Νέας Διάπλασης  

σε διδασκαλία Μαρίας Γερολύμου!!!

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Βιλιοπαρουσίαση και Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με το 
βιβλίο : «ΑΓΑΠΟΥΛΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» της Αναστα-
σίας Ευσταθίου με την παρουσία της συγγραφέως και τη 

συμμετοχή της χορωδίας της Νέας Διάπλασης!!!
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Διατροφή Ως Τρόπος Ζωής Ο.Ε.
Μπολάτι Κορινθίας, 20006

Τ/Φ:2741 0 52238
info@umamif-b.gr

Η παράσταση-αφιέρωμα στην επέτειο 
των 60 χρόνων λειτουργίας του Υπογείου 
επιχειρεί να φωτίσει τα στοιχεία που συν-
θέτουν την ιστορία του Θεάτρου Τέχνης 
μέσα στα χρόνια. Η διαδρομή του ιστορι-
κού θεάτρου μέσα από έναν κόσμο μυθο-
πλασίας και πραγματικότητας.

Σύνθεση κειμένου - Σκηνοθεσία:  Κω-
στής Καπελώνης

Δραματολόγος παράστασης: Ελένη Τρι-
ανταφυλλοπούλου

Παίζουν (αλφαβητικά): Δημήτρης Καλα-
ντζής, Κωστής Καπελώνης, Ηρώ Κωστή, 
Γιάννα Μαλακατέ, Αντώνης Ραμπαούνης.

Υπόγειό στό φωσ… με τόν 
μπόλατιωτη Δημητρη Καλαντζη!!!

η νεα Διαπλαση στόν αΚρόΚόρινΘό Και στην αρΧαια ΚόρινΘό!!!

  Στις 12 Οκτωβρίου το πρωί μια όμορφη 
παρέα φίλων και μελών της Νέας Διάπλασης 
είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια 
όμορφη πολιτιστική βόλτα στον Ακροκόριν-
θο και στην αρχαία Κόρινθο!!! Στο κάστρο η 
ξενάγηση ήταν αναλυτική από το συγγραφέα 
Γιάννη Μπάρτζη και η ομάδα των εκδρομέων 
ανέβηκε έως το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγί-
ου Δημητρίου!!!

Στην είσοδο του μουσείου ακούσαμε από 
τον ακούραστο ξεναγό μας για την ιστορία 

της Κορίνθου από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας 
ενώ είδαμε τα μοναδικά εκθέματα του μουσείου και 
περιδιαβήκαμε τα μονοπάτια του αρχαιολογικού 
χώρου από το ναό του Απόλλωνα και το βήμα του 
Αποστόλου Παύλου έως και τη λεωφόρο Λεχαίου!!! 
Τέλος κάναμε καλή παρέα στα πάντα φιλόξενα μα-
γαζάκια της πλατείας της αρχαίας Κορίνθου!!!   

Ευχαριστούμε το συγγραφέα του "φΕΥΓω ξΕΝΗ" 
Γιάννη Μπάρτζη για την εξαιρετική ξενάγηση στα 
μέρη που έγιναν όλα όσα αναφέρει στο νέο του 
ιστορικό μυθιστόρημα φεύγω ξένη!!! Η όμορφη και 
ηλιόλουστη βόλτα στην αρχαία και στο κάστρο θα 
μας μείνει αξέχαστη!!!

M. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κατ. Α΄: τηλ.&φαξ: 27410 53822, 

κατ. Β΄: τηλ. 27410 53296
τηλ. Οικίας: 27410 51320, κιν.:6977 029213

Αθανάσιος
Ιωάν. Φουσκαρίνης

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ

& ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΤΗΛ. 27410-51296 - 27410 53449

παράδοση στην ποιότητα και στη γεύση!

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
1 Iερέας ΣΚΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ
2 ΑΓΡΑφΙωΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20 ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ 21 ΜΟΥΛΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
4 ΔΑΜΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΜΠΑΓΚΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΔΑΜΟΚΑΣ ΙωΑΝΝΗΣ 23 ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24 ξΥΔΗΣ ΑΝΤωΝΗΣ
7 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25 ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
8 ΖΑφΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ 26 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9 ΘΕΟΔωΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27 ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10 ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
13 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 ΤΖωΡΤΖΗ ΕφΗ
14 ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32 φΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15 ΚΟΥΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33 φΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙωΑΝΝΗΣ
16 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 34 ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ ΚωΝ/ΝΟΣ
17 ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
18 ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

AIMOΔΟΣΙΑ
Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η 9η Τακτική Εθε-

λοντική Αιμοδοσία της Τράπεζάς μας.
Αυτή  τη φορά αιμοδότησαν 35 εθελοντές.
Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί όλους τους εθελοντές που συνειδητά 

προσέφεραν το αίμα τους για τον άγνωστο συνάνθρωπό τους που το έχει 
ανάγκη. Κάθε Τακτική Αιμοδοσία έχει να μας δείξει πολλά. Αυτή τη φορά 
αιμοδότησε μικρότερος αριθμός εθελοντών από την προσέλευση των προη-
γουμένων Αιμοδοσιών. Ήταν τέλος Σεπτέμβρη με το πρώτο κύμα των ιώσε-
ων να έχει προσβάλλει αρκετούς τακτικούς εθελοντές

Παρ’ ότι είχε περάσει 1 χρόνος από την προηγούμενη Αιμοδοσία, αρκετοί 
και κυρίως νέοι φαίνεται ότι θέλουν πολύ χρόνο να ξεπεράσουν φοβίες , ν’ 
αποκτήσουν συνείδηση εθελοντισμού και να αντιληφθούν τι αποτελεί πραγ-
ματική προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Είναι προφανές ότι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και σίγουροι ήταν 
αυτοί που είχαν χρειαστεί αίμα για κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο.

Γι αυτό μόνο η εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος από τον 
πληθυσμό θα μας δώσει ασφάλεια για την βοήθεια των ανθρώπων μας. 

Ας μη ξεχνάμε ότι το Αίμα μόνο προσφέρεται!!!!!

τό τραινό
Με ιλιγγιώδη ταχύτητα το πελώριο αμερικάνικο τραίνο, διατρέχει τις αποστάσεις. Είναι 

μια νύχτα σκοτεινή, χωρίς αστέρια. Οι ταξιδιώτες κοιμούνται αμέριμνοι χωρίς την ελάχιστη 
υποψία. Μόνο ο μηχανοδηγός ερευνά  με το βλέμμα του τη σκοτεινή νύχτα. ξαφνικά του 
φαίνεται να διακρίνει σαν μια λευκή σκιά να περνά μπρος από το φανάρι της μηχανής 
και να του κάνει σήμα: «ΣΤΟΠ». Κρύος ιδρώτας περιλούει τον οδηγό, αλλά το φάντασμα 
εξαφανίζεται και το τραίνο εξακολουθεί το δρόμο του. Λίγο αργότερα το φάντασμα 
ξαναεμφανίζεται. Κάτασπρος από την τρομάρα του ο μηχανοδηγός αρπάζει τη λαβή του 
φρένου, αλλά το φάντασμα εξαφανίζεται πάλι. Το τραίνο εξακολουθεί το δρόμο του μέσα 
στα σκοτάδια. Αλλά να το φάντασμα εμφανίζεται για τρίτη φορά. Κινεί το χέρι με σήμα πάλι 
«ΣΤΟΠ». Ο μηχανοδηγός ανίκανος ν’ αντισταθεί πια, αποκαμωμένος, σύρει τη λαβή του 
τραίνου και το τραίνο σταματά απότομα.

Τα βαγόνια πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, οι αποσκευές φεύγουν, οι ταξιδιώτες ξυπνούν 
ξαφνικά και τρέχουν στα παράθυρα ρωτώντας: «τι συνέβη;»

Λίγα μέτρα μακρύτερα διασχίζει τις γραμμές μια περίφημη γέφυρα, αλλά κατά τη νύχτα το 
ποτάμι φουσκωμένο την παρέσυρε. Και κοντά στα άγρια κύματα, λίγα μέτρα μόλις από την 
όχθη, είναι σταματημένη η μηχανή, σκεπασμένη με ατμούς.

Και το φάντασμα; Το φάντασμα που έσωσε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, ήταν μια μικρή 
πεταλουδίτσα που είχε γλυστρίσει ανάμεσα από το γυαλί του φαναριού και όταν κινιόταν και 
τέντωνε τα φτερά έμοιαζε χάρις στην αντανάκλαση με φάντασμα μπροστά στη μηχανή όταν 
έτρεχε ολοταχώς….. Αυτή είχε σταματήσει το τραίνο..

Στο χέρι του Θεού κι ένα φτερό πεταλούδας αρκεί για να σώσει τη ζωή εκατοντάδων…
Κική

Οι "Εκκλησιάζουσες" 
στο Μπολάτι!

Η Νέα Διάπλαση επανέρχεται με το Εφηβικό 
Παιδικό Θεατρικό Τμήμα της ανεβάζοντας 
την μοναδική κωμωδία του Αριστοφάνη

φέτος το φθινόπωρο το παιδικό και εφηβικό τμήμα της Νέας 
Διάπλασης παρουσιάζει την κλασική κωμωδία του Αριστοφά-
νη «Εκκλησιάζουσες». Ο Άρης Σταύρου έχει την σκηνοθετική 
επιμέλεια, η Μαρία Γερολύμου τη μουσική διδασκαλία,τα σκη-
νικά του Ανδρέα Καρβουντζή, τα κουστούμια και την επιμέλεια 
κουστουμιών και μακιγιάζ οι Χ.Βλαστάρη, Ε. Παπαγεωργίου 
και Ε.Πάτσιου. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σαββατοκύρια-
κο 29 και 30 Νοεμβρίου και τα Σαββατοκύριακα 6, 7 και 13, 
14 Δεκεμβρίου στις 7:00 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπολατίου. Η είσοδος είναι 5 ευρώ και τα τηλέφωνα για κρα-
τήσεις είναι 6945871808 και 6974608079.

Άξιοι σεβασμού
Οι «Εκκλησιάζουσες» θα αποτελέσουν για τη «Νέα Διάπλα-

ση» μία ακόμη καλοφτιαγμένη παράσταση στον μακρύ κατάλο-
γο των επιτυχιών του δραστήριου συλλόγου του Μπολατίου. Η 
«Νέα Διάπλαση» αποτελεί για την περιοχή μας έναν σύλλογο 
– κόσμημα. Κι αυτό το ισχυριζόμαστε και το υποστηρίζουμε 
χωρίς καμία διάθεση υπερβολής. Ο σύλλογος του Μπολατίου 
χάρη στις άοκνες προσπάθειες του προέδρου του, Μπάμπη 
Ανδρικόπουλου, αλλά και των άλλων μελών και φίλων του, 
μέσα από εθελοντική προσφορά και εργασία έχει δημιουργή-
σει ένα πολιτιστικό θαύμα στο Μπολάτι: Η μικρή αποθήκη που 
έστεκε ετοιμόρροπη μετατράπηκε σε έναν ευπρεπέστατο χώρο 
εκδηλώσεων, ένα θεατράκι, έναν χώρο παραγωγής πολιτισμού. 
Κι όλα αυτά χωρίς επιχορηγήσεις, χωρίς ΜΚΟ, χωρίς γνωριμί-
ες σε υπουργεία ή άλλους φορείς του δημοσίου. Μακριά από 
πολιτικά και πολιτικάντικα παιχνίδια. Απλά από μεράκι και 
διάθεση για προσφορά. Στη σημερινή οικονομική και κοινωνι-
κή δίνη η παραγωγή πολιτισμού από τέτοιες ανιδιοτελείς και 
δυναμικές ομάδες ανθρώπων, που δουλεύουν εθελοντικά, απο-
τελούν εφαλτήριο αναγέννησης της κοινωνίας μας. Γιατί μέσα 
σ’αυτούς τους μικρούς πολιτιστικούς πυρήνες καλλιεργούνται 
σε παιδιά και ενήλικες έννοιες και αξίες όπως η ελευθερία, 
η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, ο σεβασμός στον άνθρωπο ως 
άνθρωπο, η ειλικρινής επικοινωνία, η αίσθηση του μέτρου, 
η αίσθηση ορίων, η αναζήτηση της ουσίας. Έννοιες δηλαδή 
στις οποίες στηρίχτηκε ο ελληνικός πολιτισμός, και οι οποίες 
μπορούν να δώσουν ένα νέο στίγμα, ένα πρότυπο ζωής στον 
αποπροσανατολισμένο και απογοητευμένο σύγχρονο άνθρω-
πο. Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι, ανεξαιρέτως, ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ 
πρωτίστως και να στηρίζουμε –αν μπορούμε ή όσο μπορούμε 
τις δράσεις, τις ενέργειες και την παραγωγή πολιτισμού από 
συλλόγους όπως η «Νέα Διάπλαση Μπολατίου».

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Γνώμη Πολιτών»

Γεωργία Αγγέλαινα,  Υπεύθυνη Τράπεζας Αίματος
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Joy Land
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ -CAFE

Παραλία 
Βραχατίου

Δημήτρης Δημάκης
τηλ. 6937-213309

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔωΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚωΝ ΝΑ ΧΗΜΙΚωΝ ΜΗΧΑΝΙΚωΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡωΝ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΡΑφΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑφΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛωΣΣΑΣ ΚΑΙ φΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙωΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙωΑΝΝΙΝωΝ
ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ ΑΓΡΟΤΙΚωΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤωΝ ΚΑΙ ΤΡΟφΙΜωΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΤΡωΝ

ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΚωΝ ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙωΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚωΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕωΝ φΙΛΟξΕΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚωΝ ΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ 2. ΕφΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ξΕΝΕΣ 
ΓΛωΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΗΒΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜωΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓωΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡωΝ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟφΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΕΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΛΛΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙωΤΑ ΑΛΕξΙΟΣ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΙΝωΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΠΑξΗ ΓΕωΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ φωΤΕΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡωΝ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΙΤΟΣ ΙωΑΝΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
KΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 
(ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΝΕφΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΑΝΘΡωΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΚωΣΤΟΥΡΟΥ ΣΟφΙΑ ΚωΝ ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΛΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ 2. ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΑΚωΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤωΝ 3. ΜΑΡ-
ΚΕΤΙΝΓΚ)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚωΝ ΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚωΝ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) - (ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥωΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΑΝΤΖωΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚωΝ ΝΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ φΥΣΙΚΗΣ ΑΓωΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚωΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΑΓΙωΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟφΙΑ φΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ ΚωΝ ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟφΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚωΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚωΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚωΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚωΝ

ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΙωΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔωΝ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙωΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΚΟ ΚΡΙΣΙ ΚΡΙΣΤΟφΟΡ ΣΙΛΒΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡωΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤωΝΙΟΣ ΙωΑΝΝΑ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙωΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΛωΣΣΑΣ, φΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥξΕΙ-
ΝΙωΝ ΧωΡωΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΣΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΛΛΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ φΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΕΤΡΑΙΝΑ ΑΛΕξΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔωΝ ΘΕΟΔωΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙωΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙωΑΝΝΙΝωΝ

φΕΣΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝ ΖωΗ ΑξΙωΜΑΤΙΚωΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜωΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡ-
φΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗΣ Τ.Ε.) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ONOMAστιΚη λιστα επιτΥΧόντων ΒραΧατιόΥ σε ανωτερα 
ιΔρΥματα στισ πανελληνιεσ τόΥ 2014



5νέα ιάπλαση

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

΄Ηταν πολύ δυνατή η μπόρα, μέσα στην ζέστη 
του Ιούνη. Κράτησε λίγο, αλλά γέμισε την πλα-
τεία με φύλλα από την λεύκα, μικρά σπασμένα 
κλαριά, καρπούς από τον φοίνικα, μαζί με άλλα 
σκουπίδια (καπάκια, άδεια πακέτα τσιγάρα- όσα 
δεν είχε προλάβει να ζωγραφίσει ο Αποστόλης).

Πρώτος ο Θόδωρας βγήκε στο ξέφωτο. Σχε-
δόν μαζί με το ουράνιο τόξο, που άρχισε να ζω-
γραφίζεται στις γούρνες. Πήρε την ''ντουρβάτα'' 
κι άρχισε βιαστικά να σκουπίζει. 

΄Επρεπε να συμμαζέψει γρήγορα το φθινοπω-
ρινό σκηνικό, που είχε θρονιαστεί αταίριαστα 
με την εποχή, γιατί πλησίαζε το πανηγύρι. Το 
τσιμενταύλακο κατέβαζε νερό με θόρυβο και τα 
φύλλα που κουβαλούσε, σαν ταπεινές σχεδίες 
ταξίδευαν.

Δειλά- δειλά ξεπρόβαλαν οι πρώτοι συγχω-
ριανοί στην πλατεία. ΄Αλλος πήγαινε βιαστικά 
στην ''ραζακιά'' για να δει την ζημιά, που προκά-
λεσε η μπόρα. ΄Αλλος πήγαινε να ψωνίσει ξυρα-
φάκια, camel μπογιά για τα σκαρπίνια, κι άλλος 
για να εξασφαλίσει μεταφορικό μέσα για τους 
Αγίους Αποστόλους.

΄Ηταν 29 του Ιούνη, παραμονή των 12 Απο-
στόλων στα...βάθη της δεκαετίας του ΄60 και 
γίνονταν τα εγκαίνια, χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορινθίας.

 Οι πιο τολμηροί το είχαν κόψει με τα πόδια, 
κι ευτυχώς η βροχή τους βρήκε στον καινούρ-
γιο δρόμο. Χώθηκαν κάτω από την γέφυρα και 
δεν βράχηκαν ''ρούπι''.  .Κατά τις τέσσερις, λες 
κι ήσαν συνεννοημένοι, ξεκίνησε η κουστωδία 
από το Μπολάτικαι τα γύρω χωριά της Βόχας 
για το μοναστήρι των Δώδεκα Αποστόλων.

Στον χωματόδρομο του Μπασδί, την κατοπι-
νή οδό Δώδεκα Αποστόλων, πάνω από το σπίτι 
του γερο φράγκου ένα κομβόι ανεβαίνει ρυθμι-
κά προς τα πάνω, ξεσηκώνοντας ''μπουχό'' στο 
πέρασμά του. Ανάμεσα στα χτήματα και τους 
καλαμιώνες γίνεται η...άνοδος των Βοχαϊτών.

Με λιγοστά αυτοκίνητα, αγροτικά και Ι.Χ., ρε-
μούλκες, μηχανάκια και ποδήλατα δικάβαλα και 
τρικάβαλα.

Ακόμη και κάρα έχουν επιστρατευτεί, όπως 
και άλογα και γαϊδούρια.

Παρέες -παρέες οι πεζοί πολλαπλασίαζαν το 
κομβόι, δίνοντάς του διάσταση Βιβλική ή ξενο-
φώντια (ό,τι παραπλήσιο τέλος πάντων υπήρχε 
προς σύγκριση στο παιδικό -μαθητικό μυαλό).

Στις καρυδιές που υπήρχαν τόπους -τόπους, 

κατά μήκος της διαδρομής, ξαπόσταιναν και πε-
ρίμεναν, εκείνους που καθυστερούσαν. Εκεί που 
τα παιδιά έπαιζαν ένα κουτσό στα γρήγορα, κι 
άλλαζαν σελίδα στο αρχείο με τις εικόνες του 
πρωτόπειρου μυαλού τους....

Κοντά στου Πιτσαδιώτη τα δίδυμα κυπαρίσ-
σια ξεδίψασαν όλοι στην βρυσούλα, που υπήρχε 
στο αρδευτικό δίκτυο του Μήλιου του Μπάρ-
τζη, ανάμεσα στα καλάμια και συνέχισαν μονο-
ρούφι μέχρι την συκιά του Μπάρμπα Γιάννη, 
κάτω από τον καινούργιο δρόμο.

Προετοιμάστηκαν για την μεγάλη ανηφόρα 
στο γαλάρι του φαφούτη, χάζεψαν τον καινούρ-
γιο δρόμο, που έφτιαχνε ο'' Ευκλείδης'' και οι 
γυναίκες συμμάζεψαν τα παιδιά, που έτρεχαν 
από δω κι από ΄κεί, κάνοντας τις δικές τους πα-
ρέες και παιχνίδια.

Πριν το μοναστήρι η παχιά σκιά από τους 
ευκάλυπτους τους έδωσε την ευκαιρία να ''σιά-
ξουν'' τα ρούχα τους, να ξεσκονίσουν τα παπού-
τσια τους, να πάρουν ανάσες, να τακτοποιή-
σουν τα πράγματα και τα ζωντανά τους.

Σε λίγο είχαν φθάσει στο μοναστήρι που λα-
μποκόπαγε, έτσι που ήταν χωμένο, μέσα στην 
ρεματιά.

Σε υποδεχόταν μια σύμμεικτη ευωδία από 
τους βασιλικούς, τα κυπαρίσσια, τους ευκαλύ-
πτους, το δεντρολίβανο μαζί με το θυμίαμα, δια-
μορφώνοντας ένα μικροκλίμα εξωκόσμιο.

Το μικρό εκκλησάκι πανέμορφο και λιλιπού-
τειο, ανακαινισμένο δαπάναις Ν.Ρουμπέκα,με 
την φροντίδα και την τεχνική επίβλεψη του Γε-
ωργ. Τιγκαράκη,την διαχρονική κοινοτική συμ-

βολή των αειμνήστων Τάκη Αναστασίου (Κου-
ρεμένου) κι Αντρέα Μπέζου,την συνεταιριστική 
συμβολή του Σπύρου Τιγκαράκη, την ποιμαντι-
κή μέριμνα του μακαρίτη παπα-Αντρέα Ζιούβα, 
αποζημίωνε τους προσκυνητές με τους απέρα-
ντους χώρους της αγκαλιάς του.

Μια γραφική εκκλησούλα,περιστοιχισμένη 
από λογής -λογής λουλούδια, τους βασιλικούς, 
τα φροντισμένα κελιά και τα τραπεζάκια.

Το αγιασμένο νεράκι της πηγής ξεδιψούσε 
κάθε διψασμένο και η γερόντισσα ήταν εκεί, για 
να κάνει τον κάθε προσκυνητή, να νοιώσει οι-
κεία και άνετα.

Αυτή η μισοτελειωμένη εικόνα υπάρχει σε 
ένα αρτηριοσκληρωμένο πια παιδικό τότε, μυα-
λουδάκι.

Είναι σύμφυτη με μια άλλη θολή εικόνα των 
προηγούμενων των εγκαινίων ημερών, που όλα 
τα σχολιαρόπαιδα του χωριού, παρακινημένα 
από τους μεγαλύτερους θα πήγαιναν με το και-
νούργιο αγροτικό του Αργύρη του Τιγκαράκη 
στα γύρω χωριά, να μοιράσουν φέιγ βολάν για 
το γεγονός...

Μια βόλτα που τελικά δεν πήγε ο ίδιος, γιατί 
γέμισε η καρότσα από μεγαλύτερα παιδιά!

Εικόνες του παρελθόντος με το φωτοστέφανο 
των αναμνήσεων, που συμπληρώθηκαν πολύ 
αργότερα, όταν ο μακαρίτης πια πολ. μηχανικός 
Γεώργ. Τιγκαράκης έβγαλε το βιβλίο του (ΑΝΑ-
ΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧωΡΙΟ 
ΜΠΟΛΑΤΙ) και διέσωσε από το ξέπλυμα της 
λήθης μια ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο ιστορία.

Τότε που το φορτίο της μνήμης απόκτησε δι-
αστάσεις, ιστορικότητα, γενέσιον, αγωνιστική 
δράση, πρόσωπα αναφοράς, διαδρομή και δια-
χρονικότητα.

Από το έτος 1898, όταν το ρέμα Γουργουράτι 
αγκάλιασε το νεόδμητο εκκλησάκι των 12 Απο-
στόλων κι αδελφώθηκε με τ΄όνομά τους, μέχρι 
σήμερα, κουβαλάει στην ράχη του γεγονότα κι 
έθιμα, που τα κράτησε ζωντανά η πέννα του 
αειμνήστου Μηχανικού, ο οποίος είχε μοναδι-
κή και ιδιαίτερη συμβολή στην κατασκευή του 
σημερινού ναού.

ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η αλληλουχία των 
κτητόρων, των συγχωριανών που είχαν ιδιαί-
τερη συμβολή, ώστε να έχει το μοναστήρι κι ο 
περιβάλλον χώρος αυτή την μορφή,των μονα-
χών ανδρών και γυναικών, που το κρατούσαν 
ζωντανό..

Ιδιαίτερο κι αξιοπρόσεκτο ενδιαφέρον έχει η 
ανασκολόπιση των εθίμων, όπως η ολονύκτια 
διανυκτέρευση και οι 12 φωτιές, που άναβαν 
και συντηρούσαν στον διπλανό λόφο την νύκτα 
της παραμονής, ως τάμα κι αφιέρωμα προς τιμή 
των Αγίων-μια κάθε οικογένεια.

Το μοναστήρι μας, που έτσι όπως στολίζει την 
ρεματιά, μοιάζει σαν να εγκολπώνεται το χωριό 
στον κόρφο του, ό,τι πολυτιμότερο έχει, για την 
ευλογία των κατοίκων του. Χρόνια πολλά και 
βοήθειά μας οι ΄Αγιοι δώδεκα Απόστολοι.-

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΑ ΚΟΦΤΑ!!!

Δώδεκα Απόστολοι Μπολατίου - Η ...άνοδος των Βοχαϊτών

ΒΡΑΧΑΤΙ 27410 55510
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Ελαστικά 
Ζάντες

Βραχάτι
Κορινθίας

τηλ. 27410 54650

Έφυγε ο ωραίος ψάλτης του χωριού μας
Έφυγε ένας αξιοπρεπής συγ-
χωριανός μας, ο ψάλτης μας ο 
Μήτσος ο Λέγγας.

Η λειτουργία της Κυριακής, 
οι εσπερινοί, οι πανηγύρεις και 
ακόμα οι γάμοι, τα βαφτίσια, οι 
κηδείες των Μπολατιατών ήταν 
συνδεδεμένα με τη φωνή του.

Προικισμένος με ωραία δυ-
νατή φωνή, σειόταν η εκκλησία 
όταν ο ύμνος ήταν δοξαστικός 
και απαλή, μελωδική όταν ο 
ύμνος ήταν ικεσία προς τον Θεό. 
Αλλά ο Μήτσος ο Λέγγας δεν 
ήταν  μόνο ένας ωραίος ψάλτης, 
ήταν και ένας άνθρωπος με Α 
κεφαλαίο. Ένας άνθρωπος αξιο-
πρεπής, γλυκός, ευγενικός, δεν 
ενόχλησε ποτέ κανένα είτε με 
λόγια, είτε με έργα, δεν εζήτησε 
ποτέ, δεν απαίτησε ποτέ. Υπη-
ρέτησε το χωριό σαν σωστός 
Μπολατιώτης, δημιούργησε οι-
κογένεια και μαζί με τη γυναίκα 
του προσπάθησε να μορφώσει, 
να στηρίξει τα παιδιά του, να 
παλέψει μπροστά σε κάθε αντι-
ξοότητα, σε κάθε αναποδιά.

Την τελευταία φορά που μι-
λήσαμε ήταν όταν μας επισκέ-
φτηκε στο σπίτι για να συμπα-
ρασταθεί στο Θάνο. Ο Θάνος 
ήθελε να ψάλει μαζί του μα δεν 
του έβγαιναν σωστά τα λόγια. 
Με τον ψάλτη του βγήκαν. Έψα-
λαν μαζί το τροπάριο έως το 
τέλος!!! Του είχε δώσει τότε του 
Θάνου μεγάλη χαρά!!

Στο καλό ψάλτη μας!!! Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα που σε σκε-
πάζει.

Η οικογένειά σου μπορεί να 
σε θυμάται με αγάπη και ευ-
γνωμοσύνη για αυτά που της 
προσέφερες και που θα συνε-
χίζεις να της προσφέρεις, εφ’ 
όσον θα υπάρχουν άνθρωποι 
που σε έζησαν, που παντρεύ-
τηκαν, που βάφτισαν τα παιδιά 
τους, που αποχαιρέτησαν αν-
θρώπους τους με τη δική σου 
μελωδική φωνή.

Βαγγελίτσα Α. Καλαντζή 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΛΙΑ
Ευσεβείς Χριστανοί,
Η σημερινή Κυριακή είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την Ενορία μας. 

Ο επί 50 ολόκληρα χρόνια Ιεροψάλτης μας κ. Δημήτρης Λέγγας από 
σήμερα παύει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του εις το αναλόγιο 
της Ενορίας μας, λόγω του γεγονότος ότι τα χρόνια που παρήλθαν δεν 
ελεύκαναν μόνο τα μαλλιά του αλλ’ εναπόθεσαν και το ανάλογο βάρος 
τους επί του σώματός του, ώστε ενώ «το μεν πνεύμα» είναι πρόθυμον 
προς διακονίαν «η δε σαρξ ασθενής» προς επιτέλεσιν αυτής.

Ένεκα της μακρόχρονης προσφοράς του καλού και ευλαβούς 
Ιεροψάλτου μας αλλά και της επί 23 χρόνια αγαστής συνεργασίας μας, 
αφού όταν διορίσθηκα εις αυτήν την Ενορία, ήδη τον βρήκα Ιεροψάλτη, 
θεωρώ καθήκος προσωπικό αλλά και υποχρέωση, ως προέδρου του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας αυτής, να εκφράσω δημόσια 
και επ’ Εκκλησίας τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μας, 
διερμηνεύοντας τα αισθήματα τόσον των Εκκλησιαστικών Επιτρόπων 
αλλά και των Ενοριτών όλων, για τις άοκνες και πολύτιμες προσφορές του 
στον Ι.Ναό του Αγίου Γεωργίου Μπολατίου.

Υπήρξεν ο κ. Δημήτριος Λέγγας ο άνθρωπος, ο οποίος ένινε εύχρηστο 
όργανο στα χέρια του Θεού, αφού το χάρισμα που του ενεπιστεύθη η 
αγαθότης και η Πρόνοια του Θεού, την καλλιφωνία του, τη χρησιμοποίησε 
για την λατρεία του Τριαδικού Θεού. Ήταν αυτός, που εκ μέρους του 
Λαού του Θεού, απαντούσε στα Ιερατικά προστάγματα κατά την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας. Ήταν αυτός που δοξολογούσε εξ ονόματος του 
Λαού του Θεού της Ενορίας αυτής το όνομα του Αγίου Θεού. Ήταν αυτός 
που κατένυγε όλους τους συμπροσευχόμενους μεθ’ ημών, ώστε να ανα-
πέμπουμε την δοξολογία μας προς τον Θεόν. Ήταν αυτός που συμπαρέστη 
προσυχόμενος μετά των εκάστοτε Εφημερίων της Ενορίας αυτής στις 
σημαντικές στιγμές της ζωής των κατοίκων αυτής της κωμοπόλεως, στους 
Σαραντισμούς των νηπίων μας ενίοτε, στις Βαπτίσεις, στους Γάμους, στις 
Εξόδιες Ακολουθίες κ.λ.π. Ήταν αυτός που εκόσμισε το Ιερόν Αναλόγιον 
με την σεμνότητα και ευλάβειά του αλλά και διακόνισε προσφέροντας την 
ικμάδα των δυνάμεών του, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα η Ενορία μας.

Τα αισθήματά μας, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι ανάμικτα. Από 
την μία πλευρά λυπούμεθα για τον αποχωρισμό και την στέρηση του 
αγαπητού και συμπαθεστάτου κ. Δημητρίου Λέγγα. Από την άλλη 
χαιρόμεθα που μας δίδεται η ευκαιρία αυτή δημοσίως να αποδώσουμε 
τις ευχαριστίες μας και τα δίκαια εύσημα στον μέχρι σήμερα Ιεροψάλτη 
μας. Δικαιολογημένα του πρέπει ο έπαινος και οι ένθερμες ευχαριστίες 
όλων μας, που όμως ότι και να πούμε θα είναι μικρό για την προσφορά 
του.

Το μόνο που μας απομένει είναι να (προς)ευχηθούμε γι αυτόν ώστε ο 
Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον πολυχρονίζει «έτι και έτι» με υγεία 
και ακμή δυνάμεων, χαίροντα και ευφραινόμενον μετά της συζύγου του, 
των τέκνων, των εγγονών και δισεγγόνων του και τέλος, όταν μετά από 
παρέλευση πολλών-πολλών ετών ο Κύριος τον καλέσει πλησίον Του να 
τον αξιώσει ομού μετά των χορών των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων 
Υμνωδών της Εκκλησίας μας ακαταπαύστως να ψάλλει την αιώνια δοξο-
λογία «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ».

Κύριε Δημήτρη σε ευχαριστούμε, ο Θεός ν ανταμείψει τους κόπους 
σου χαρίζοντάς σου την αιώνια Βασιλεία Του. Αμήν.-

 Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Πρωτ/ρος Κυριάκος Σκλίας

Μπολάτι, 13 Αυγούστου 2014
Προς τον αιδεσιμώτατο πρεσβύτερο του ιερού ναού 

αγίου Γεωργίου Μπολατίου  π. Κυριάκο
Κοινοποίηση: Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Αγαπητέ παπά Κυριάκο,
Φέτος έχουν συμπληρωθεί πενήντα χρόνια που ψέλνω 

στο χωριό μας. Ανέβηκα στο  ψαλτήρι του αγίου Γεωργίου 
όταν ήταν ιερέας στο χωριό ο Μπολατιώτης αείμνηστος  
παπά Ανδρέας Ζιούβας. Στο διάστημα του μισού αυτού αι-
ώνα ενώσαμε τις φωνές  μας τρεις γενιές Μπολατιώτες για 
να δοξολογήσουμε τον Κύριο ή να ζητήσουμε τη  βοήθεια 
του. Άλλοτε με αγωνία κι άλλοτε με ελπίδα ψάλαμε το τρο-
πάριο του αγίου  μας «ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής», 
περιφέραμε τον επιτάφιο με το «γλυκύ  έαρ» ή γιορτάσαμε 
τους αγίους Αναργύρους, την αγιά Σωτήρα ή το μοναστη-
ράκι μας  τους αγίους Αποστόλους.

Ο Θεός μου χάρισε υγεία και δύναμη για να μπορέσω να 
σταθώ συνεχώς -χωρίς  καμία διακοπή- όλα αυτά τα χρό-
νια στο ψαλτήρι της ενορίας μας. Νοιώθω ωστόσο  ότι θα 
πρέπει τώρα να παραδώσω τη σκυτάλη σε νεώτερους. Με 
αφορμή τη  συμπλήρωση των πενήντα χρόνων και ενόψει 
της λήξης του εκκλησιαστικού έτους, υποβάλλω την παραί-
τησή μου από τη θέση του ιεροψάλτη της ενορίας μας. 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια δουλέψαμε και δημιουργή-
σαμε μια εξαιρετική χορωδία από γυναίκες και άντρες του 
χωριού μας. Αυτή θα συνεχίσει με την αμέριστη βοήθειά 
μου και τώρα έως ότου βρεθεί ο αντικαταστάτης μου.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα προσωπι-
κά για όλα αυτά τα χρόνια της άψογης και υποδειγματικής 
συνεργασίας μας, αλλά και στο πρόσωπό σου να ευχαρι-
στήσω όλο το χωριό, τους ζώντες και τους τεθνεώτες για 
την αγάπη και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό 
μου.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού,
Δημήτριος Φ. Λέγγας

Η επιστολή παραίτησή του 
από τη θέση του ψάλτη



7νέα ιάπλαση

Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του 
νέου ιστορικού μυθιστορήματος του Γιάννη 
Μπάρτζη στο θεατράκι της Νέας Διάπλασης

Βραχάτι
τηλ. 274132282ΒΡΑΧΑΤΙ • ΤΗΛ. 2741051525

ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

«Η ΕΠΙΛΟΓΗ²» 
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. 2741054227 &  6930111411

ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ;
Λέγεται, πως μόλις η Λαΐδα είδε τις πρώτες ρυτίδες της ηλικίας ν’ αυλα-

κώνουν το μέτωπό της, άρπαξε τον καθρέφτη, που είχε το «θάρρος» να την 
παρουσιάσει όπως ήταν και τον έκανε κομμάτια!

Τι της έφταιγε ο καθρέφτης;
Και όμως αυτός ο παραλογισμός συμβαίνει τόσο τακτικά στην καθημε-

ρινή μας ζωή. Μάλιστα, για όλα μας φταίει ο «καθρέφτης». Όχι ο εαυτός 
μας. Ποτέ εμείς. Λες και δημιούργησε τις ρυτίδες ο καθρέφτης και όχι η 
ηλικία μας.

Και όταν πρόκειται για τις ρυτίδες του προσώπου, μικρό το κακό. Υπάρ-
χουν όμως άλλες «ρυτίδες» πολύ πιο σοβαρές που με τον καιρό δημιουρ-
γούνται στην ψυχή, στην καρδιά, στον χαρακτήρα και τον ασχημίζουν και 
τον κάνουν αποκρουστικό, προβληματικό. Ελλείψεις και αδυναμίες που 
δυσκολεύουν τις φιλικές, τις οικογενειακές σχέσεις μας. Κάνουν προβλη-
ματική την συνεργασία, την συγκατοίκηση, την ειρηνική συνύπαρξη και 
έρχεται στην κατάλληλη στιγμή ο «καθρέφτης». φίλοι ειλικρινείς, αδελφοί 
και γονείς, που μας αγαπούν πραγματικά, μας δείχνουν διακριτικά τις 
«ρυτίδες». Κι εμείς –εδώ είναι το παράδοξο-αντί για ευχαριστώ, απαντάμε 
με την άμεση και συχνά βίαιη αντίδραση. Γιατί; Γιατί ποτέ δεν θέλουμε να 
δούμε τις «ρυτίδες» μας.

Θλιβερό το φαινόμενο. Δείγμα ανωριμότητας να μη θέλει κανείς να δει 
και να αναγνωρίσει τα λάθη του, τις ελλείψεις του, τις αδυναμίες του, την 
πραγματική του ασχήμια. Θέλει να συμβιβάζεται και να συμφιλιώνεται 
μαζί τους. Να τα δικαιολογεί όλα. Θέλει σε όλες τις περιστάσεις να δικαι-
ώνει τον εαυτόν του. Μια τακτική που μας αποξενώνει όχι μόνο από τους 
άλλους αλλά κι από τον ίδιο τον εαυτόν μας και δεν μας αφήνει να τον 
γνωρίσουμε, να τον διορθώσουμε, να τον βελτιώσουμε.

Επικίνδυνη η τάση μας να επιρρίπτουμε τις ευθύνες τις ευθύνες στους 
άλλους. Σπάνιο φαινόμενο η αναγνώριση και θαρραλέα ομολογία της προ-
σωπικής μας ευθύνης και ενοχής. Μετρημένοι οι χαριτωμένοι άνθρωποι 
που ταπεινά ομολογούν το σφάλμα τους. Δεν είχε άδικο εκείνος που είπε 
ότι «ο άνθρωπος μπορεί να κουραστεί αμαρτάνοντας, ουδέποτε όμως δι-
καιολογούμενος». Υπερβολή; Ίσως. Ένα είναι το δύσκολο. Το κοίταγμα στον 
«καθρέφτη» χωρίς δικαιολογίες. Η αναγνώριση της ευθύνης και της ενο-
χής μας. Όχι η μετάθεση των λαθών και των σφαλμάτων στους άλλου. Πα-
λιά η αρρώστια. Στους πρωτόπλαστους η αρχή της. Ο Αδάμ επιρρίπτει την 
ευθύνη της παρακοής  στην Εύα. Και εκείνη ενοχοποιεί το φίδι. Δεν διστά-
ζουν να δικαιολογηθούν στον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία 
να δουν το λάθος τους. Να γιατί είπαν ότι «οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον 
Παράδεισο όχι τόσο γιατί αμάρτησαν αλλά γιατί δικαιολογήθηκαν».

Πρέπει λοιπόν, κάποτε να μάθουμε να βλέπουμε κατάματα τον εαυτόν 
μας. Οι άλλοι βέβαια παίζουν κάποιο ρόλο, μικρό ή μεγάλο. Το να τα ρί-
χνουμε όμως όλα στους άλλους, είναι η μεγαλύτερη αυτοκαταδίκη. Ο πατέ-
ρας ή η μητέρα ή τα παιδιά που θέλουν πάντα να έχουν δίκιο, που δεν δέ-
χονται υποδείξεις αγάπης που δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους, που ποτέ 
δεν ζητούν συγγνώμη, που στήνουν κυρίαρχο το εγώ τους φυγαδεύουν 
την ειρήνη από την οικογένεια. 

Σ΄αυτές τις περιπτώσεις πόσο θα βοηθούσε ο καθρέφτης της αυτογνω-
σίας ! Αντί να τον φοβόμαστε και να τον σπάμε στο πρώτο ενοχλητικό 
κοίταγμα, ας φροντίζουμε να τον χρησιμοποιούμε τακτικά. Να καθρεφτι-
ζόμαστε προσεκτικά. Να είναι πολύτιμο όργανο της διορθώσεώς μας. Τότε 
θα διορθώσουμε και θα εξαφανίσουμε αποτελεσματικά τις «ρυτίδες» μας. 
Θα αλλάζαμε όχι απλώς το πρόσωπό μας. Θα άλλαζε όψη η ζωή μας, η 
οικογένειά μας, η κοινωνία μας.

Κική 
(αποσπ. από τη «Ζωή»)

Η Νέα Διάπλαση και το βιβλιοπωλείο Μπιτσάκου παρουσίασαν το 
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 8μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου 
το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του Γιάννη Δ. Μπάρτζη "φεύγω ξένη" 
πουεκδόθηκε από τον οίκο Αντώνη Σταμούλη (Θεσσαλονίκη).

Αναφέρεται στα γεγονότα της επανάστασης του 1821 στην Κορινθία 
μέσα από μια συγκλονιστική αφήγηση της γυναίκας του Κιαμήλ Μπέη. 
Βρισκόμαστε μπροστά στη θύελλα των συγκλονιστικών αλλαγών μέσα 
από τα μάτια των ηττημένων!!! Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε 
Κορίνθιος...κάθε Έλληνας!!!
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ΕΥΚΟΛΗ ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΙΤΑ 

Υλικά:
1 σφολιάτα
650 γρ γκούντα
2 μεγάλες συσκευασίες μανιτάρια κομμένα
15 φέτες μπέϊκον
1 κρέμα γάλακτος 250-300ml

Εκτέλεση:
Σωτάρουμε το μπέϊκον με τα μανιτάρια σε ελάχιστο λάδι , 
προσθέτουμε και πιπέρι.
Βουτυρώνουμε το ταψί,στρώνουμε το ένα φύλλο σφολιά-
τας, απλώνουμε τα μανιτάρια+μπέϊκον (αφού κρυώσουν) 
και από πάνω βάζουμε το τριμμένο τυρί.
Κλείνουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας, το τρυπάμε με 
μαχαιράκι, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος.
Ψήνουμε στους 200ο στον αέρα για 1ώρα+10΄περίπου.

Καλή επιτυχία

ΚΟΡΜΟΣ 
 

Υλικά:
250 γρ. βιτάμ
1 φλυτζάνι ζάχαρη
5 αυγά
3 κουβερτούρες (375 γρ)
2 πακέτα πτι μπερ
1,5 κ.γ. νες καφέ
4 κ.σ. κονιάκ
 
Εκτέλεση:
Χτυπάμε το βούτυρο στο μίξερ μέχρι να ασπρίσει, προ-
σθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά και τη κουβερτούρα που την 
έχουμε λιώσει σε μπαίν μαρί. Προσθέτουμε το κονιάκ μαζί 
με το νες καφέ ανακατωμένα. Τέλος  ρίχνουμε τα μπισκότα 
αφού τα έχουμε θρυμματίσει προηγουμένως  και ανακα-
τεύουμε. φυλάσσουμε στην κατάψυξη.

  Καλή επιτυχία
Θωμαΐς

Εδώ κάτι μαγειρεύουνΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΓΙΑΛΤΑ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΠΤωΣΗ:
Η ΓΙΑΛΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΘΕΡΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΓΝωΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ ΤΗΣ ΣΥΜφωΝΙΑΣ ΜΕΤΑξΥ ΗΠΑ-

ΕΣΣΔ-Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Η ΣΥΜ-
φωΝΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ ΥΠΟΓΡΑφΤΗΚΕ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤωΝ ΡωΣωΝ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡωΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΧΤΙΣΕΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟ 1911.  ΕΚΕΙΝΟ 
ΠΟΥ ΙΣωΣ ΔΕΝ ΓΝωΡΙΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠωΣ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 3 
χλμ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ «LIVADIA» δηλαδή «Λιβα-
δειά» ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «LIVADIA PALACE».

 

Η Λιβαδειά της Κριμαίας οφείλει το όνομά της στο Λάμπρο Κατσώνη.
Όταν ο Έλληνας επαναστάτης επέστρεψε στη Ρωσία καθώς το κίνημά του απέ-

τυχε, η τσαρίνα Αικατερίνη του έδωσε ένα μεγάλο αγρόκτημα στην Κριμαία, όπου 
εγκαταστάθηκε μόνιμα. Το τσιφλίκι αυτό το ονόμασε «Λιβαδειά» σε ανάμνηση της 
πατρίδας του που δεν την ξαναείδε ποτέ.

Εκεί δημιούργησε αμπελώνες και έγινε έμπορος κρασιού, έκανε οικογένεια, οι 
γιοι του σταδιοδρόμησαν στο ρωσικό στρατό και ένας εγγονός του έγινε συγγρα-
φέας. Το υποστατικό με τους κολίγους που εργάζονταν στο αγρόκτημα εξελίχθηκε 
σε χωριό.

Το όνομα «Λιβαδειά» παρέμεινε και το 1835 καθιερώθηκε επίσημα.
Σήμερα έχει 900 κατ. περίπου και αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο, λόγω του ανα-

κτόρου-μουσείου που υπογράφτηκε η συνθήκη της Γιάλτας.
 Στο αγρόκτημα του Λάμπρου Κατσώνη, λοιπόν, το 1945 οι Στάλιν-Ρούσβελτ-

Τσόρτσιλ αποφάσισαν την τύχη του μεταπολεμικού κόσμου, την ίδρυση του ΟΗΕ, 
τις σφαίρες επιρροής, τη διαίρεση της Γερμανίας κλπ. 

Και κάτι τελευταίο: Το 1979 ο Ρώσος αστρονόμος Nikolay Stepanovich Chernykh 
που εργαζόταν στο εργαστήριο αστροφυσικής της Κριμαίας ανακάλυψε έναν μι-
κρό πλανήτη (αστεροειδή) και του έδωσε το όνομα: «3006 Livadia» από την ήσυχη 
μικρή κωμόπολη, όπου συνήθιζε να ξεκουράζεται.

 Έτσι από το Λάμπρο Κατσώνη, το όνομα της Λιβαδειάς έφτασε ως το διάστημα.

ΟΛΑ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ
Ένας ναυαγός αφού κατόρθωσε παλεύοντας ώρες με τα κύματα να βγεί σ’ ένα 

ερημικό νησάκι, έφτιαξε εκεί με πολλούς κόπους μια πρόχειρη καλύβα με κλαδιά 
και προσευχότανε κάθε μέρα, κοιτώντας τον ορίζοντα μήπως φανεί κανένα πλοίο.

Μια μέρα καθώς γύριζε από κάπου εκεί κοντά που είχε πάει να βρει τροφή, είδε 
την καλύβα του να καίγεται. Η απελπισία του ήταν  μεγάλη. Ότι είχε φτιάξει έβλεπε 
τώρα να το μεταβάλει σε στάχτη η φωτιά!

«Αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσα να πάθω» σκέφτηκε με την περιορισμέ-
νη κρίση του…..

Αλλά αυτό που θεωρούσε συμφορά το έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του, που 
τόσο θερμά τη ζητούσε. Την άλλη μέρα ένα βαπόρι πλησίασε και τον παρέλαβε.

«Είδαμε τον καπνό και ήρθαμε» είπε ο πλοίαρχος.
Κική
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΣ
Ψυκτικός
Βραχάτι

6989 002506

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Πουλίτσα Κορινθίας,   τηλ. 27410 53498

fax 27410 50208   κιν. 6974 994888
info@cleancarpet.gr • www.cleancarpet.gr

Βοχαϊκό, κεντρική πλατεία
τηλ.: 27410 56531

Μια φορά κι έναν και-
ρό, σε ένα μακρινό δάσος, 
ζούσε ένα σαλιγκάρι. Εξω-
τερικά ήταν ένα συνηθι-
σμένο σαλιγκάρι όπως 
τόσα και τόσα άλλα. Όμως 
μέσα του συνέβαινε κάτι 
διαφορετικό, τον έκαιγε 
μια φλόγα. Να ταξιδέψει! 
Ο προορισμός, που είχε 
θέσει στον εαυτό του ήταν 
η πόλη. Μια πόλη που 
είχε δει μόνο τα φώτα της, 
ένα βράδυ που κατάφε-
ρε να σκαρφαλώσει στο 
ψηλότερο δέντρο του δά-
σους. Τόσο τον είχε μαγέ-
ψει το θέαμα, που αμέσως 
είπε μέσα του “εκεί θέλω 
να πάω”, και άρχισε να 
οργανώνει το ταξίδι του..

Ύστερα από λίγες 
μέρες κι αφού τα είχε 
οργανώσει όλα στην 
εντέλεια, ξεκίνησε. Βρήκε 
το μονοπάτι που θα τον 
οδηγούσε κατευθείαν 
στην πόλη και άρχισε να 
σέρνεται πάνω του, αργά 
αργά …σαλιγκαρίσια!

Οι μέρες περνούσαν. κι 
εκείνο εκεί, στον αγώνα 
του να φτάσει στην 
πόλη. Όταν κουραζόταν, 
σταματούσε λίγο να 
ξαποστάσει κι ύστερα πάλι 
ριχνόταν με καινούρια 
ορμή στον δρόμο. Όμως, 
πόση ΄’ορμή” μπορεί να 
έχει ένα σαλιγκάρι; Η τα-
χύτητά του ήταν τόσο 
αργή, που μερικές φορές 
σκεφτόταν πως δεν θα 
φτάσει ποτέ στον προορι-
σμό του.. Ήταν κι αυτά τα 
μυρμήγκια που τον προ-
σπερνούσαν με γρηγορά-
δα! Μια μέρα σταμάτησε 
ένα από αυτά και του είπε

“Σε ζηλεύω φίλε μου, 
που περπατάς τόσο γρή-
γορα! Αν είχα εγώ την τα-
χύτητά σου, θα πήγαινα 
στην πόλη μια ώρα αρχύ-
τερα και δεν θα αργούσα 
τόσο.”

Το μυρμήγκι απόρησε. 
Σήκωσε αδιάφορα τους 
ώμους του.

“Μα γιατί να θέλω να 
πάω στην πόλη;” είπε και 
συνέχισε την πορεία του.

Πέρασαν κι άλλες μέ-
ρες και το σαλιγκάρι είχε 

αρχίσει να δυσανασχετεί 
με την αργοπορία του. 
Περνούσα πάνω από το 
κεφάλι του κι αυτές οι 
πλουμιστές πεταλούδες 
με τα φτερά τους και του 
θύμιζαν πως εκείνο ήταν 
αναγκασμένο να σέρνεται 
στο χώμα. Κάποια στιγμή, 
μία από αυτές προσγειώ-
θηκε μπροστά του.

“Σε ζηλεύω φίλη μου 
που έχεις φτερά και πε-
τάς! Αν είχα εγώ τα φτερά 
σου θα έφτανα στην πόλη 
μια ώρα αρχύτερα” της 
είπε.

“Μα γιατί να θέλω να 
πάω στην πόλη;” απόρησε 
η πεταλούδα και πέταξε 
προς το κοντινότερο λου-
λούδι.

Το σαλιγκάρι συνέχισε 
την αργή του πορεία με 
επιμονή και θέληση. Κι 
άλλες μέρες πέρασαν μα 
η πόλη ήταν πολύ μακριά 
ακόμα.

Λίγο η ζέστη, λίγο οι πέ-
τρες που του έκοβαν τον 
δρόμο κι έπρεπε να τις 
προσπεράσει σκαρφαλώ-
νοντας πάνω τους, λίγο το 
ένα λίγο το άλλο, οι δυνά-
μεις άρχισαν να τον εγκα-
ταλείπουν.

Ήταν κι αυτές οι ακρί-
δες που περνούσαν από 
δίπλα του πηδώντας γρή-
γορα! Πόσο τις ζήλευε.

Μια ακριδούλα στάθη-
κε για μερικά λεπτά δίπλα 
του για να μασουλήσει 
ένα φυλλαράκι.

“Σε ζηλεύω φίλη μου 
που έχεις μακριά πόδια 
και μπορείς να πηδάς 
τόσο μεγάλες αποστάσεις! 
Αν είχα εγώ τα πόδια σου 
θα βρισκόμουν στην πόλη 
με ένα και μόνο άλμα” 
είπε το σαλιγκάρι με πα-
ράπονο.

Η ακρίδα συνοφρυώθη-
κε.

“Μα γιατί να θέλω να 
πάω στην πόλη!” είπε ενο-
χλημένη και πήδηξε μα-
κριά του.

Το σαλιγκάρι συνέχισε 
την πορεία του αλλά είχε 
αρχίσει πια να απογοη-
τεύεται. Μέρες περνού-
σαν, νύχτες περνούσαν, 

και η πόλη ήταν πολύ μα-
κριά ακόμα..

Κάθισε σε μια μεγάλη 
πέτρα να ξαποστάσει και 
να σκεφτεί έναν τρόπο για 
να πάει πιο γρήγορα στην 
πόλη. Όμως όσο σκεφτό-
ταν τόσο κατέληγε σε αδι-
έξοδο. Ίσως να μην ήταν 
καλή ιδέα τελικά, ίσως 
έπρεπε να μείνει πίσω, 
στο δάσος. Ίσως τα σαλι-
γκάρια να μην πρέπει να 
κάνουν όνειρα! ‘Ολα αυτά 
σκεφτόταν το σαλιγκάρι 
μας και τα ματάκια του γέ-
μισαν δάκρυα.

Μια κουκουβάγια που 
πετούσε εκεί γύρω, άκου-
σε τους λυγμούς του και 
πλησίασε.

Το σαλιγκάρι, βλέποντας 
την κουκουβάγια, τρόμαξε 
τόσο πολύ που έβγαλε μια 
κραυγή

“Σε παρακαλώ, μην με 
φάς!” της είπε.

Η κουκουβάγια γέλασε.
“Ηρέμησε, δεν θα σε 

φάω. Πες μου τι σε απα-
σχολεί”

Το σαλιγκάρι άρχισε 
να της διηγείται όλη την 
ιστορία του και η κουκου-
βάγια τον άκουσε πολύ 
προσεκτικά. Μόλις τελεί-
ωσε την διήγηση, του είπε 
με την ήρεμη φωνή της.

“Σκούπισε τα μάτια 
σου κι ανέβα στην πλάτη 
μου. Θα σε πάω εγώ στην 
πόλη.. Αλλά πρώτα θα σου 
δείξω κάτι!”

Η χαρά του σαλιγκαριού 
ήταν μεγάλη. Επιτέλους θα 
τον βοηθούσε κάποιος… 
Ανέβηκε στην πλάτη της 
κουκουβάγιας, χωρίς δεύ-
τερη σκέψη και η πτήση 
τους ξεκίνησε..

Όταν κόντευαν να 
φτάσουν, η κουκουβά-
για έκανε μια στάση σε 
ένα ψηλό δέντρο που 
δέσποζε στην είσοδο της 
πόλης.

“Γιατί σταματήσαμε 
εδώ;” απόρησε ο μικρός 
ταξιδιώτης

“Κοίτα! Κοίτα κάτω! ” 
του είπε η κουκουβάγια 
και του έδειξε τον δρόμο 
“Τι βλέπεις;”

“Τίποτα!.. Μόνο 

χώμα και πέτρες”είπε το 
σαλιγκάρι.

“Και τώρα κοίτα εκεί! 
Τι βλέπεις;” είπε και του 
έδειξε λίγο πιο πέρα προς 
το σημείο από όπου είχαν 
έρθει.

“Είναι η πέτρα από 
όπου με πήρες.” είπε το 
σαλιγκάρι.

“Και τώρα κοίταξε πιο 
μακρυά πίσω από την 
πέτρα αυτή. Κοίτα προς το 
δάσος. Τί βλέπεις;”

Το σαλιγκάρι έριξε το 
βλέμμα του πάνω στο μο-
νοπάτι το οποίο ξεκινούσε 
από το δάσος κι έφτανε 
μέχρι την πέτρα. Κι έτσι 
όπως έπεφτε επάνω του ο 
ήλιος…είδε…. Κάτι να γυα-
λίζει! Μια μακριά ασημέ-
νια κλωστή που ξεκινούσε 
από το δάσος κι έφτανε 
μέχρι το σημείο που είχε 
συναντηθεί με την κου-
κουβάγια.. Και μετά η 
γραμμή κοβόταν απότομα.

“Τί είναι αυτή η ασημέ-
νια γραμμή;” απόρησε το 
σαλιγκάρι.

“Είναι η πορεία σου! 
Κοίτα πόσο δρόμο έκανες 
μόνος σου, με την δική 
σου προσπάθεια. Κοίτα 
πως η διαδρομή σημα-
δεύτηκε από την γραμμή 
που άφησες πίσω σου.. 
Δεν είναι όμορφη αυτή η 
ασημένια γραμμή; Είναι 
δική σου. Εσύ την δημι-
ούργησες. Και τώρα κοίτα 
την πορεία σου από την 
πέτρα ως εδώ.. Δεν φαίνε-
ται να έχεις διανύσει αυτή 
την απόσταση. Δεν έχει τί-
ποτα που να θυμίζει πως 
πέρασες αυτόν τον δρόμο. 

Γιατί τον διάνυσες άκο-
πα, επάνω στα φτερά μου. 
Αυτό ήθελα να σου δείξω. 
Και τώρα πάμε στην πόλη, 
σε έφερα στον προορισμό 
σου.” είπε η κουκουβάγια 
και ξεκίνησε.

“Σταμάτα! Δεν θέλω να 
με πας στην πόλη.” είπε 
το σαλιγκάρι.

“Άλλαξες γνώμη;”
“Όχι! Στην πόλη θα 

πάω, αλλά θα πάω μόνος 
μου! Θέλω να με πας πίσω 
στην πέτρα που συναντη-
θήκαμε.” είπε ο ταξιδιώ-
της και η κουκουβάγια 
ακολούθησε την επιθυμία 
του..

Τον πήγε πίσω στην πέ-
τρα και τον αποχαιρέτησε 
εγκάρδια.

“Καλό δρόμο φίλε μου! 
να προσέχεις!” του είπε.

“Σε ευχαριστώ για όλα!” 
απάντησε το σαλιγκάρι 
και συνέχισε την αργή του 
πορεία προς την πόλη.

Κανείς δεν έμαθε ποτέ 
αν έφτασε στον προορι-
σμό του. Κανείς δεν έμαθε 
ποτέ , γιατί ήταν τόσο ση-
μαντικό για ένα σαλιγκά-
ρι να φτάσει στην πόλη.. 
Αυτό που όλοι είδαν και 
συνεχίζουν να βλέπουν 
αιώνες τώρα… είναι αυ-
τές οι λεπτές ασημένιες 
πολύτιμες κλωστές που 
δείχνουν πως από αυτόν 
τον κόσμο πέρασαν ονει-
ροπόλα πεισματάρικα σα-
λιγκάρια!

Να έχετε μια όμορφη 
συνέχεια και να μην το 
βάζετε κάτω..

Θωμαΐς
http://enallaktikidrasi.com

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ



Για να περιγράψουμε την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην 
Κορινθία κατά τον μεσαίωνα είναι ουσιώδες να λάβουμε υπ’ 
όψιν μας μερικές βασικές ημερομηνίες και αντίστοιχα γεγο-
νότα. Διότι στην  Ελλάδα όπως και σε κάθε άλλη χώρα, υπάρ-
χουν σταθμοί που καθορίζουν την  δράση  και αυτοί οι σταθμοί 
συγκεντρώνουν το υλικό στην ψυχή  μας που γίνεται θρύλος 
και παράδοση.

   145 π.χ.   Κατάληψη της Κορίνθου από τον Ρωμαίο στρα-
τηγό Μώμιο με εξανδραποδισμό αυτής και μετοίκηση νέων 
κατοίκων.  Φυσικά εδώ επέρχεται και το τέλος της αρχαίας 
Ελλάδας αφού κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και απετέ-
λεσε  επαρχεία της Ρωμαικής αυτοκρατορίας για 480 χρόνια.

   335 μ.χ.    Ο Μέγας Κωνσταντίνος διαχωρίζει την απέρα-
ντη Ρωμαική αυτοκρατορία σε Δυτική με έδρα την Ρώμη και 
Ανατολική με έδρα την νέα Ρώμη η οποία κατόπιν ονομάστηκε 
Κωνσταντίνου πόλη η Κωνσταντινούπολη από το όνομα του.  
Η Ελλάδα απετέλεσε από τότε επαρχεία της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας την οποία μάλιστα οι Βυζαντινοί,  για να λέμε την 
αλήθεια ,την έβλεπαν σαν βάρος αλλά και σαν υποδεέστερη 
περιοχή όπως πριν από λίγα χρόνια οι Αθηναίοι ένοιωθαν 
μία υπεροψία  έναντι των επαρχιωτών.  Ο δικέφαλος αετός 
είχε στραμμένο το ένα κεφάλι στην Ρώμη,το άλλο στην Νέα 
Ρώμη – Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα την είχε κάτω από 
τα  γαμψά του νύχια.  Οι λόγοι ήταν πολλοί αλλά κυρίως δι-
ότι η Ελλάδα ήταν μία φτωχή περιοχή και διότι έφερνε την 
κληρονομιά της φιλοσοφίας , της αρχαίας θρησκείας και του 
πολιτισμού της ο οποίος ήταν αντίθετος των βυζαντινών.  

Η  τότε περίοδος των  βυζαντινών  παλατιών  ήταν γεμάτη 
με δολοφονίες,  τυφλώσεις, εξορίες, καταστροφές.  Πολλοί 
αυτοκράτορες με πλούσια δράση σε αυτά τα αθλήματα ενεδύ-
θησαν  λόγω σκοπιμοτήτων την χλαμύδα   του Μεγάλου η και 
το ράσο  του αγίου.  

Η Ρώμη και η νέα Ρώμη είχαν ιππόδρομους. Η αρχαία Ελ-
λάδα δεν είχε ιππόδρομους αλλά είχε θέατρα,  κάλλιστους 
ναούς και πανέμορφα αγάλματα.  Ένας Μέγας  λοιπόν αυτο-
κράτορας ο Θεοδόσιος εξαπέλυσε στίφη μαινόμενων θρησκό-
ληπτων μοναχών και τα έσπασαν όλα.  Επικεφαλής ήταν ένας 
ο οποίος αγιοποιήθηκε και του έχουμε σήμερα  μεγαλοπρεπή 
ναό σε πρωτεύουσα νομού.   Επί πλέον την  Ρώμη και Νέα  
Ρώμη – Κωνσταντινούπολη την χώριζε το σχίσμα των εκκλη-
σιών. Πότε και πως άρχισαν οι αψιμαχίες?   Όταν ο Μέγας 
Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν παντοδύναμος, εγκαταστάθηκε 
και έκανε πρωτεύουσα την Νέα-Ρώμη Κωνσταντινούπολη,  ο 
Πάπας σκέφθηκε ότι μπορούσε να ισχυριστεί & να αποδείξει   
ότι στην δυτική αυτοκρατορία η δύναμη παρέμεινε εκεί και 
ήλθε στα χέρια του. Έτσι μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου 
ο Πάπας  πλαστογράφησε μία δήθεν διαθήκη του στην οποία 
ανέγραψε ότι ο Κωνσταντίνος έχρησε τον Πάπα ως συνεχιστή 
του έργου του και του παραχώρησε την δύναμη της Δυτικής 
Αυτοκρατορίας. Φυσικά οι Ανατολικοί αντέδρασαν και με την 
αναφορά κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια 
διακήρυξαν ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Νέας 
Ρώμης θα θεωρείται Πρώτος μεταξύ ίσων . Έτσι έσπειραν 
λοιπόν τους σπόρους του σχίσματος.  Αλλά   και εσωτερικά 
το Βυζάντιο το κατατυραννούσαν οι αιρέσεις του  Άρειου, του 
Νεστώριου και των εικονοκλαστών με αποτέλεσμα την συνεχή 
εξασθένησή του.     

1204 μ.χ.   Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους 
σταυροφόρους της 4ης σταυροφορίας επί κεφαλής της οποίας 
ήταν.

Ο Ινοκέντιος ΙΙΙ ο μεγαλύτερος πάπας του μεσαίωνα,
Ο Ερρίκος Ντάντολο μέγας δολοπλόκος Δόγης της Βενετίας 

&
Ο Μαρκήσιος Βονιφάτιος ο Μομφερατικός επικεφαλής των 

Φράγκων 
(Γάλλων η Frances η Φράγκων) τυχοδιωκτών και άλλων 

πλιατσικολόγων πλην όμως με τίτλους ευγενείας. Αυτό ήταν  
και το πρώτο φοβερό χτύπημα στην Βυζαντινή αυτοκρατορία  
Ο κύριος λοιπόν Βονιφάτιος  έγινε βασιλέας της Θεσσαλονίκης 

ενώ αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης έγινε ο Βαλδουί-
νος.  Μετά από λίγο τα  στρατεύματά του Βονιφάτιου άρχισαν 
να κατεβαίνουν προς την Θεσσαλία, την Βοιωτία , την Αττική 
και την Πελοπόννησο  όλοι δε οι πεινασμένοι  παρατρεχάμενοι 
πήραν  δουκάτα  βαρονίες  και κομητείες.  

1262 μ.χ.   Ανακατάληψη της βασιλεύουσας , σχεδόν  μόνο 
της Κωνσταντινούπολης όμως,  από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο 
VΙΙΙ ενώ η άλλη Ελλάδα (Γαλλία της Ανατολής την ονόμαζαν 
οι Φράγκοι) πλημμύρησε από Φράγκους, Βενετούς, Φλωρε-
ντίνους, Γενοβέζους, Καταλάνους, Ναβαραίους και άλλους 
πλιατσικολόγους  αναμεμειγμένους με Υψηλότατες ξεσαλω-
μένες αρχόντισσες με πάμπολλους γάμους και αμέτρητους 
αγαπησιάρηδες εραστές.  Μαζί με αυτούς ήταν και μερικοί με-
γάλο Άρχοντες  τύραννοι   και τυχοδιώκτες Έλληνες οι οποίοι 
καταδυνάστευαν το πλήθος των ντόπιων  δουλοπάροικων 
ενώ αυτοί κολυμπούσαν στα πλούτη και στο χρυσάφι όπως 
τα περιγράφει ο μεγάλος Έλληνας χρονικογράφος και σεπτός 
ιερομένος Νικήτας Χωνιάτης.  Μεταξύ αυτών οι Βρανάδες  & 
Καντακουζηνοί στην Μεσσηνία, ο Λέων Χαμάρετος στην Λα-
κωνία, οι  Μαμωνάδες Ευδαιμονοϊωάννες  & Σοφιανοί στην 
Μονεμβασιά  και ένας παλιάνθρωπος στην Κορινθία ο Λέων 
Σγουρός.

1453 μ.χ. Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον σουλ-
τάνο Μωάμεθ και τους Οθωμανούς  με οριστικό τέλος της Βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας.

1458 μ.χ. Κατάληψη  όλης της Ελλάδας από τους Οθωμα-
νούς - Τούρκους.

1821μ.χ. Άρχισε  η Ελληνική επανάσταση η οποία έφερε 
και την αναγέννηση της Ελλάδας μετά σχεδόν 2000 χρόνια 
από την κατάκτηση της από τους Ρωμαίους. Η μακροχρόνια 
υποδούλωση της Ελλάδας μας προσάρτησε και την ονομασία 
Ρωμιός  δηλαδή Ρωμαίος. Ο ιστορικός Ιωάννης Σκαρίμπας 
ισχυρίζεται ότι από το 145 π.χ. μέχρι το 1821 δεν υπήρχε Ελ-
λάδα και δεν παραδέχεται τα περί Ελληνικής Βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας.  Απλώς μπορεί να λεχθεί ότι ο κάθε ένας έχει το 
δικαίωμα να διαμορφώνει και να εκφράζει την  γνώμη του. 

Εμάς τους Κορίνθιους όμως τώρα μας ενδιαφέρει να δι-
ερευνήσουμε την ιστορική διαδρομή της Κορινθίας κατά την 
διάρκεια της Φραγκοκρατίας.

Ας την δούμε λοιπόν αρχίζοντας από τον Λέοντα Σγουρό.
Αυτός  αναδείχθηκε κατά την Βυζαντινοκρατία  άρχοντας 

της Κορινθίας  πίνοντας  το αίμα των ντόπιων, συσσωρεύο-
ντας  λόγω πάθους φιλαργυρίας όγκους χρυσού και εκτελώ-
ντας ανήκουστους φόνους. Κάλεσε και τον επίσκοπο Κορίνθου 
στον Ακροκόρινθο για φιλοξενία και τελικώς τον σκότωσε και 
του πήρε όλη την περιουσία.   Άρχισε την διαδρομή του από 
την Ναυπλία και επεκτάθηκε και στην Κορινθία.  Μετά κατέλα-
βε  την Αττική & την Αθήνα. Όταν κατέλαβε την Αθήνα δεν κα-
τάφερε να πιάσει τον επίσκοπο Ακομινάτο και από την λύσσα 
του έπιασε αιχμάλωτο έναν ανιψιό του τον οποίο έκανε δούλο 
του. Τον είχε δήθεν  σερβιτόρο και το παιδάκι πάνω στην ταρα-
χή του έσπασε ένα ποτήρι.   Και τι έκανε για το ποτήρι ο κύριος 
Σγουρός? Τράβηξε το σπαθί του και το σκότωσε το παιδάκι με 
τα ίδια του τα χέρια.  Εν συνεχεία  άρχισε να προχωράει προς 
τα βόρεια φτάνοντας μέχρι την Λαμία καταδυναστεύοντας τα 
πάντα και τους πάντες.  Όμως από την Μακεδονία κατέβαινε ο 
βασιλεύς   Βονιφάτιος  και όταν κατέλαβε τη Αθήνα οι ευγενείς 
Φράγκοι έδειξαν  την ανωτερότητα τους. Κατασπάραξαν ότι 
πλούσιο βρήκαν,  κατέστρεψαν την μητρόπολη και  έκαψαν 
όλα τα ανεκτίμητα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων που είχε συ-
γκεντρώσει ο Ακομινάτος. Εν συνεχεία   άρχισε να κυνηγάει 
τον Σγουρό ο οποίος άρχισε να τρέχει και πήγε και κλείστηκε 
στον Ακροκόρινθο.  Ο Βονιφάτιος όμως προχώρησε να κατα-
λάβει το Ναύπλιο ενώ ένας τυχοδιώκτης του παρατρεχάμενος  
ο Όθων ντε λα Ρος, (τελείως ασήμαντο  πρόσωπο) τον οποίο 
ο Βονιφάτιος έκανε Δούκα των Αθηνών,  μαζί με έναν άλλον 
πειναλέο ευγενή πήγανε να καταλάβουνε το κάστρο της Κο-
ρίνθου. Τελικώς όταν είδε ο Σγουρός πως δεν θα την  σκαπου-
λάρει, καβάλησε το άλογο του και γκρεμίστηκε μαζί του από 

το κάστρο και  σκοτώθηκε ( κρίμα  το άλογο). Αυτό συνέβη το 
1208 μ.χ. 

Όταν κατέλαβαν τον Ακροκόρινθο το 1210, η Κορινθία απε-
τέλεσε περιοχή του Δουκάτου της Αθήνας το οποίο ανήκε στον   
Όθωνα  ντε λα Ρος.  Αυτός ο ευγενέστατος Φράγκος παρέμεινε 
άρχοντας της Αθήνας (& φυσικά της Κορίνθου) μέχρι το 1225 
όταν του ήλθε η επιθυμία να πάει να πεθάνει στην πατρίδα του 
την Βουργουνδία . Έφυγε λοιπόν οικογενειακώς αφού όμως 
παραχώρησε  το Δουκάτο στον ανιψιό του τον Γκύ ντε λα Ρος.

Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Γκύ το Δου-
κάτο γνώρισε οικονομική άνθηση κυρίως από την σηροτροφία 
και την ύφανση μεταξωτών. Μέχρι και Εβραίοι είχαν φτάσει 
Κόρινθο  και ανακατώθηκαν με αυτό  το  εμπόριο. 

Κατά την διάρκεια της πολύχρονης βασιλείας του ο Γκύ 
έζησε διάφορες περιπέτειες αλλά κατάφερε να αφήσει στον 
μεγαλύτερο γιό του τον Ιωάννη όχι μόνο ένα δουκικό τίτλο 
αλλά ένα κράτος που ήταν περισσότερο ευτυχισμένο από τα 
άλλα στην Ελλάδα. Πέθανε το 1263.

Μετά από αυτόν κληρονόμησε το δουκάτο ο αδελφός του 
Ιωάννης ντε λα Ρος ο οποίος ήταν φιλάσθενος και είχε αρκε-
τές αποτυχίες. Μάλιστα σε μία πολεμική αναμέτρηση με τον 
Βυζαντινό Αυτοκράτορα που ανακατέλαβε την Κωνσταντινού-
πολη Μιχαήλ Παλαιολόγο VIII πιάστηκε αιχμάλωτος αλλά κα-
τόπιν τον απελευθέρωσε χωρίς να του πάρει κάποιο τεμάχιο 
της περιοχής του. Αυτός πέθανε το 1280.  Τον διαδέχτηκε ο 
αδελφός του Γουλιέλμος. Ήταν όμως φανερό ότι η οικογένεια 
Ντε λα Ρος φυλλορροούσε. Αυτός πέθανε το 1287.

Τον διαδέχτηκε ο ανήλικος γιός του Γκύ ΙΙ και η Ελληνίδα 
μητέρα του Ελένη ανέλαβε την αντιβασιλεία. Ταλαιπωρήθηκε 
πολύ από αρρώστια και πέθανε νέος το 1308. Τον έθαψαν στο 
μοναστήρι στο Δαφνί (των κιστερκίων) και σώζεται  σήμερα η 
λάρνακα του.               

Μεταξύ 1278 – 1307 η Γαλλικής προέλευσης οικογένεια 
Ανζού έγινε ο κυριότερος ρυθμιστής της  Ελληνικής πολιτικής 
σκηνής. Η επέκταση τους άρχισε από την Δυτική Ελλάδα και 
ειδικώς από την Κέρκυρα  και έφτασε μέχρι την Αττική . Στο 
δουκάτο δε της Αθήνας όπως είπαμε ανήκε τότε και η Αργολι-
κή και η Κορινθία.  Από τον βαρόνο Φλωρέντιο ντ’  Ανζού στον 
οποίο ανήκαν αυτές οι εκτάσεις διορίστηκε το 1292 φρούραρ-
χος  του κάστρου της Κορίνθου ο Βάλτερ ντε Λιντερκέρκε. 

Τότε υπήρχε ειρήνη  μεταξύ Ελλήνων και Φράγκων και 
πολλοί  Έλληνες εγκαταστάθηκαν στα εύφορα μέρη κοντά 
στον Κορινθιακό κόλπο.  Φυσικά αυτοί ήταν δουλοπάροικοι. 
Συνέχιζε και  η παραγωγή μεταξιού λόγω του ότι η περιοχή 
είχε πολλές μουριές και η Πελοπόννησος ονομάστηκε Μοριάς.   
Μεταξύ όμως των    Ελλήνων ήταν και  ένας εξάδελφος του 
βυζαντινού στρατηγού Ιάκωβου Ζασσή ονόματι Φώτιος. Έτσι 
οι καιμένοι οι δουλοπάρικοι  είχαν δύο αφέντες να συντηρούν 
τους Φράγκους και τον Φώτιο πράγμα αδύνατον.  Παραπονέ-
θηκαν λοιπόν στους Φράγκους. Πιάνει λοιπόν ο φρούραρχος  
τον Φώτιο, τον έριξε στα μπουντρούμια του κάστρου και του 
ζητούσε βαριά λύτρα για να τον απελευθερώσει.  Ο Φώτιος 
αρχικά αρνήθηκε αλλά μετά τα πλήρωσε διότι του έβγαλε δύο 
δόντια. Όμως αποφάσισε να τον εκδικηθεί και  του έστησε ενέ-
δρα στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου της Συκής  (το σύγχρονο 
Ξυλόκαστρο). Μετά από λίγο αποβιβάστηκε εκεί κάποιος τον 
οποίο ο Φώτιος  νομίζοντας ότι ήταν ο Βάλτερ, όρμησε και 
άρχισε να τον χτυπάει με το σπαθί του. Τελικώς κατάλαβε ότι 
έκανε λάθος και έπεσε απάνω στο θύμα ζητώντας συγνώμη 
αλλά ήταν αργά. Φυσικά τιμωρήθηκε σκληρά αλλά δίκαια.                 

 Εν συνεχεία το 1301 η Ισαβέλα παραχώρησε το κάστρο και 
την πόλη της Κορίνθου στον σύζυγο   της  Φίλλιπο της Σαβοίας 
οι οποίοι όμως ήταν υποτελείς στον βασιλέα της Νεαπόλεως 
Κάρολο. Αυτά  τα χρόνια την Ήπειρο την  κυβερνούσε η Ελ-
ληνίδα βασίλισσα Άννα μία έξυπνη και πολυμήχανη  γυναίκα 
η οποία αρνήθηκε να γίνει υποτελής του βασιλέα της Νεαπό-
λεως Καρόλου. Αυτός για να την υποτάξει κάλεσε τον Φίλιππο 
της Σαβοΐας να τον βοηθήσει εναντίον της. Η Άννα όμως με 
επιτήδεια δωροδοκία κατάφερε να τον αποτρέψει.  Αλλά ο Φί-
λιππος για να έχει δικαιολογία για την υπαναχώρηση από το 
κάλεσμα του Κάρολου, προσκάλεσε όλους τους υποτελείς από 
την Πελοπόννησο τον Μάιο του 1305 στον Ισθμό της Κορίνθου 
για λαμπρούς αγώνες.  Ποτέ δεν είχε δει η ωραία Κόρινθος 
λαμπρότερο θέαμα. Περισσότεροι από 1000 ιππότες και βαρό-
νοι πήραν μέρος στους ιππικούς αγώνες ενώ όλες οι ωραίες 
κυράδες του Μοριά  τους γυρόφερναν και τους κορτάριζαν.  Οι 

10 νέα ιάπλαση

νέα ιάπλαση
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΘΩΜΑΪΣ ΤΙΓΚΑΡΑΚΗ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

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

Η Κορινθία κατά την Φραγκοκρατία 1204-1458
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H AΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΑΡΡΥ 
ΚΕΜΠΕΡΤ
DICKER  JOEL

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗ   ΤΙΜΗ : 
20 €

Ο συγγραφέας 
Μάρκους Γκόλντμαν 
βιώνει ένα οδυνηρό 
writer’s block στη Νέα 
Υόρκη, την περίοδο των 
προεδρικών εκλογών 
του 2008. Όταν ο φίλος 
και μέντοράς του, 

καθηγητής Χάρρυ Κέμπερτ, θα κατηγορη-
θεί για το φόνο μιας 15χρονης κοπέλας 
–έναν φόνο που διαπράχθηκε το μακρι-
νό 1975– ο Γκόλντμαν θα τα παρατήσει 
όλα για να σπεύσει στο Νιου Χαμσάιρ για 
να εξιχνιάσει την υπόθεση για την οποία 
κατηγορείται ο φίλος του. ωστόσο, γρήγορα 
θα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να βρει 
απαντήσεις σε τρία πιεστικά ερωτήματα: 
ποιος σκότωσε την 15χρονη Νόλα 
Κέλλεργκαν; Τι συνέβη στο Νιου Χαμσάιρ 
το 1975; Και τέλος, πώς γράφει κανείς ένα 
επιτυχημένο μυθιστόρημα; 

Ένα μυθιστόρημα για ένα μεγάλο έρωτα 
και μια προδοσία, που διατρέχει την πιο 
σκοτεινή και απάνθρωπη περίοδο του 20ού 
αιώνα και μας θυμίζει πως οι άνθρωποι 
μπορεί να μη λησμονούν αλλά μπορούν και 
πρέπει να συγχωρούν πριν να είναι αργά.

Ένα μυθιστόρημα που σε κρατάει σε αγω-
νία μέχρι το τέλος, γιατί κάθε φορά υποψιά-
ζεσαι κάποιον και αμέσως αλλάζεις γνώμη 
και στρέφεσαι σε άλλον.

Μην το χάσετε!!!!

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΦΙΛΝΤΙΣΙ   ΤΙΜΗ:  15 €

Στις πρώτες σελί-
δες, δραματικά γεγο-
νότα από πολέμους 
και τρομοκρατικές 
ενέργειες, παρουσιά-
ζονται με εκπληκτική 
περιγραφή και συγ-
χρόνως με την πρέ-
πουσα ευαισθησία.

Στη συνέχεια ο κε-
ντρικός ήρωας ανα-
γκασμένος να απο-
συρθεί στα πάτρια 

εδάφη και αφήνοντας πίσω του τις μάχες 
και τους πολέμους , βιώνει από κοντά την 
απλή ζωή της επαρχίας ενώ συγχρόνως 
μπλέκει σ έναν απαγορευμένο έρωτα.

Ένα  συγκλονιστικό τέλος έρχεται να ολο-
κληρώσει αυτό το υπέροχο ταξίδι επικίνδυ-
νων αποστολών, θανάτων, αδελφικής αγά-
πης και έρωτα.

αγώνες κράτησαν 20 ημέρες και η γιορτή αυτή  ήταν η 
τελευταία μεγάλη επίδειξη των ιπποτών της «Νέας Γαλ-
λίας»  όπως αποκαλούσαν τότε την χώρα μας.  Οι ιππι-
κοί αγώνες της Κορίνθου ήταν και η τελευταία εμφάνιση 
του Φίλιππου  της Σαβοΐας  στην  εδώ  δημόσια ζωή δι-
ότι δεν απέσυρε την δυσαρέσκεια του βασιλιά Καρόλου 
και τελικώς αποχώρησε από την Πελοπόννησο με την 
σύζυγο του Ισαβέλα. Φυσικά έμεινε πίσω η κόρη της η 
Ματίλντα   δούκισσα  με τον άντρα της Γκύ ΙΙ της Αθήνας. 

Το 1324 έφτασε στην Αχαΐα ο νέος ηγεμόνας  Ιωάν-
νης της Γραβίνας αδελφός του νέου βασιλιά της Νεα-
πόλεως  Ροβέρτου. Πρέπει να λεχθεί ότι τρόπον τινά η 
πρωτεύουσα της «Νέας Γαλλίας» ήταν τότε η Αχαία  με 
τα περίφημα κάστρα στην  Γλαρέντζα  & Χλεμούτσι .  Αυ-
τός όμως δεν κατάφερε να υποτάξει την Καρύταινα και 
καταχρεώθηκε στην φλωρεντινή οικογένεια των Ατζα-
γιόλη  (καλώς τους νέους άρχοντες) που ήταν πεπρω-
μένο να κυβερνήσει το δουκάτο της Αθήνας στην οποία 
υπαγόταν όπως είπαμε και η Κορινθία .  Ο δε (θλιβερός)  
ηγεμόνας Ιωάννης της Γραβίνας σε λίγο βαρέθηκε την  
ηγεμονία του και το 1326 πήγε στην Φλωρεντία. 

Το 1358 ο ηγεμόνας Ροβέρτος (μία άλλη θλιβερή 
μορφή) παραχώρησε το κάστρο της Κορίνθου  στον 
Νικόλα Ατζαγιόλη έναν πανούργο Φλωρεντιανό μεγάλο 
τραπεζίτη.

Ο λόγος ήταν ότι οι κάτοικοι των παραλίων του Κο-
ρινθιακού υπέφεραν από τις λεηλασίες των Τούρκων 
κουρσάρων και ζήτησαν από τον ανήμπορο ηγεμόνα 
βοήθεια και προστασία . Αυτός όμως δεν μπορούσε να 
τους την προσφέρει και τελικώς παραχώρησε το κάστρο 
στον Ατζαγιόλη .Ο Νικόλα Ατζαγιόλη τελικώς (όπως 
όλοι πλούσιοι & πτωχοί) πέθανε το 1365 αλλά με την 
διαθήκη του άφηνε τη ευγενεστάτη πόλη της Κορίνθου 
όπως την ονόμαζε με τα κάστρα της στον μεγαλύτερο 
γιό του Άγγελο. Αλλά αυτό το Αγγελούδι ήταν πολύ απα-
σχολημένο με τα συμφέροντά του στην Ιταλία  (όλοι οι 
λεφτάδες το ίδιο αυτοτιμωρούνται με την βουλιμία τους 
για περισσότερα) και έτσι έβαλε το 1365 ως   επίτροπο 
φρούραρχο τον εξάδελφό του Ραινέριο η Νέριο Ατζα-
γιόλι.

Ο Νέριο ειχε επίσης αγοράσει εκτάσεις στην Βοστίτσα 
(έτσι ονομαζόταν το Αίγιο)  και όταν πήρε ως επίτροπος 
την Κόρινθο και τα Βασιλικάτα (την παλαιά Σικυώνα) 
εξουσίαζε από τον Ισθμό μέχρι την Βοστίτσα την περι-
οχή .  Αυτός λοιπόν έγινε  ο «Αυθέντης της Κορίνθου» 
και η διακυβέρνησή του άφησε εποχή λόγω ευημερίας 
του τόπου. Επί πλέον   το σπουδαίο κάστρο της Κορίν-
θου έγινε το ορμητήριο του για να επιτεθεί εναντίον των 
Καταλανών  της Αττικής (άλλη βρωμερή φάρα) οι οποίοι 
είχαν καταλάβει το Δουκάτο της Αθήνας.  Για να προ-
χωρήσει όμως προς την Αθήνα έπρεπε πρώτα να κα-
ταλάβει το κάστρο των Μεγάρων το οποίο το είχαν και 
το υπερασπίστηκαν οι Καταλανοί. Κατά αυτή την υπε-
ράσπιση το 1374 παρουσιάζεται  με τους Καταλανούς 
να πολεμάει και ο Δημήτριος Ρέντης και είναι η πρώτη 
φορά που ακούγεται το όνομα αυτής της οικογένειας. 
Εις ανταπόδοση οι Καταλάνοι του πρόσφεραν μεγάλε 
εκτάσεις γης, έγινε πλούσιος και απέκτησε μεγάλη δύ-
ναμη στην Αθήνα.

Μετά από 6 χρόνια πάλι ο Δημ. Ρέντης έλαβε μέρος 
στην αντίσταση της Ακρόπολης των Αθηνών κατά των 
Ναβαραίων (άλλη βρωμερή φάρα) και ως αμοιβή  πήρε 
άλλες εκτάσεις.

Τελικώς το κάστρο της Αθήνας το κατέλαβε το 1388  
ο Νέριο Ατζαγιόλι .

Από τότε, αν και πολύ αργά, ο Ελληνικός λαός που 
για καιρό έμενε ασύντακτος απόκτησε συνείδηση της 
εθνικότητας και της δύναμής του. Η τελευταία περί-
οδος της Λατινοκρατίας στην Αθήνα φανερώνει στις 
παραμονές της Τουρκικής κατάκτησης το ξύπνημα της 
Ελληνικής εκκλησίας και της εθνικής αριστοκρατίας. 
Ο Νέριο αγκάλιασε την ορθόδοξη εκκλησία  αλλά και 
τους λαϊκούς. Η Ελληνική έγινε η επίσημη γλώσσα της 
διοίκησης της Αθήνας και άρχισε να διορίζει Έλληνες 
ως γραμματείς. Αρκετοί Φλωρεντίνοι δε εγκατεστημέ-
νοι στην Αθήνα  μετέφρασαν τα ονόματά τους στην Ελ-
ληνική όπως «Μέδικοι» ονομάστηκαν «Ιατρόπουλοι» , 
παντρεύτηκαν Ελληνίδες και εξελληνίστηκαν. Την πρώ-
τη κόρη του την πάντρεψε με τον Δεσπότη του Μυστρά 
Θεόδωρο Παλαιολόγο και την Δεύτερη με τον Τόκο ηγε-

μόνα της Λευκάδας. Μετά  από λίγο όμως λόγω αμέλει-
ας του  συνέλαβαν τον Νέριο αιχμάλωτο οι Ναβαραίοι 
αλλά απελευθερώθηκε μετά από ένα χρόνο πληρώνο-
ντας τεράστια ποσά μαζεμένα από τα αναθήματα της 
μητρόπολης Κορίνθου , του Παρθενώνα αλλά και λόγω 
της πίστης των Κορίνθιων προς αυτόν. Όμως μετά την 
απελευθέρωσή του αποκατέστησε πλήρως όλους τους 
θησαυρούς και τα αναθήματα. 

Δυστυχώς όμως κατ’ αυτή την περίοδο μεταξύ των 
ετών 1387 – 1391 Τουρκικά στίφη παρουσιάστηκαν 
στον Μοριά με επικεφαλής τον Εβρένο Μπέη ενώ 2 
χρόνια μετά ο σουλτάνος Βαγιαζίτ άρχισε εκστρατεία 
και προσάρτησε μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας βο-
ηθούμενος από ποιόν? (Τι ντροπή) Από τον Δεσπότη του 
Μυστρά Θεόδωρο Παλαιολόγο. Αυτός τελικά έφτασε 
μέχρι τα βόρεια παράλια του Κορινθιακού κόλπου και

ένας Τούρκος διοικητής για πρώτη φορά εγκαταστά-
θηκε εκεί. Ο Νέριο όμως με την φιλελληνική του πολιτι-
κή κατάφερε να μην υποδουλωθεί αλλά πλήρωσε φόρο 
στον σουλτάνο. Ζήτησε επίσης την βοήθεια του Πάπα 
και του βασιλέα της Νεάπολης οι οποίοι τελικώς τον 
αντάμειψαν κάνοντάς τον Δούκα της Αθήνας. 

Το τέλος του Νέριο Ατζαγιόλι ο οποίος αγάπησε τους 
Έλληνες και ανέβασε το γόητρο της Κορίνθου,  ήλθε σε 
αυτή την πόλη  το 1394 . Με την διαθήκη του άφησε 
γενικό κληρονόμο την αγαπημένη του κόρη την Δού-
κισσα της Λευκάδας η οποία θα έπαιρνε τα κάστρα των 
Μεγάρων, των Βασιλικάτων (Σικυώνας) και της Κορίν-
θου. Στην μεγάλη του κόρη άφησε 9700 δουκάτα. Εκτός 
από τις δύο κόρες ο Νέριο είχε και ένα νόθο γιό τον 
Αντώνιο από την Μαρία Ρέντη (κόρη του Έλληνα  Δημη-
τρίου Ρέντη) στον οποίο παραχώρησε την Θήβα. Για την 
ερωμένη του όρισε να διατηρήσει τις οικογενειακές της 
κτήσεις στις οποίες ίσως να περιλαμβανόταν η περιοχή 
μεταξύ Αθηνών – Πειραιά που διατηρεί ακόμα το οικο-
γενειακό όνομα  «Ρέντη». 

Ήταν όμως φανερό πως θα ξεσπούσε διαμάχη με-
ταξύ των γαμπρών του. Ο Θεόδωρος Παλαιολόγος 
(αδελφός του Αυτοκράτορα Μανουήλ ΙΙ) ισχυριζόμενος  
πως η Κόρινθος έπρεπε να ανήκει σε αυτόν την πολι-
όρκησε και κυρίευσε όλα τα κάστρα της Κορίνθου. Από 
την άλλη μεριά ο Τόκκο κάλεσε τους Τούρκους να τον 
βοηθήσουν να πάρει αυτός την Κορινθία. 4000 μισθο-
φόροι παρουσιάστηκαν και σε μια νυχτερινή επιδρομή 
αιχμαλώτισαν 3000 ιππείς του Θεόδωρου Παλαιολόγου 
και πήραν τα κάστρα. Και το μεν της Κορίνθου το παρέ-
δωσε στον αδελφό του Λεονάρντο το δε των Μεγάρων 
σε έναν άλλο άρχοντα. Μετά από λίγο καιρό όμως οι 
δύο γαμπροί του Νέριο φοβήθηκαν τον Τουρκικό κίν-
δυνο που συνεχώς πλησίαζε και τα έφτιαξαν οπότε ο 
Τόκκο παραχώρησε τον Ακροκόρινθο στον δεσπότη Θ. 
Παλαιολόγο.   Αυτό όμως το μεγάλο κάθαρμα δεν είχε 
καταφέρει να επιβάλει την εξουσία του στους τοπικούς 
άρχοντες (Μαμωνάδες και λοιπούς παλιανθρωπαραί-
ους) και σκέφθηκε να φέρει Αλβανούς. Ήλθαν λοιπόν 
10.000 και εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό και στα πα-
ράλια της Κορινθίας. (Ιδού πως έφτασαν οι Αρβανίτες 
εδώ). Όσο όμως περνούσε ο χρόνος κατάλαβε ότι οι 
Αλβανοί δεν μπορούσαν να σώσουν την χώρα από τους 
Τούρκους. Θυμήθηκε λοιπόν τους ιππότες του Αγίου Ιω-
άννη (τους Ιωαννίτες) .

Πήγε τότε στο νησί τους στην Ρόδο και έναντι 14.000 
νομισμάτων τους πούλησε το κάθαρμα, τον Μυστρά, 
τα Καλάβρυτα και την Κόρινθο. Αυτή όμως η άνανδρη 
πράξη αγανάκτησε τους κατοίκους που είδαν τους Ιω-
αννίτες  να καταλαμβάνουν την Κόρινθο. Και στον Μυ-
στρά τους  κυνήγησαν με πέτρες και ξύλα ενώ για την 
Κορινθία ο κύριος Θεόδωρος Παλαιολόγος τους έδινε 
μηνιαία πληρωμή. Έτσι μετά 4 χρόνια ο κυρ Θεόδωρος 
μπήκε πάλι στην Κόρινθο. Τελικώς το 1407 απόθανε 
αυτό το Ελληνικό κτήνος  και η Κορινθία παρέμεινε στα  
Ελληνικά χέρια των Παλαιολόγων. 

Το 1443 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος  όταν ήταν 
Δεσπότης του Μυστρά (πριν γίνει  Αυτοκράτορας ) πα-
ρέδωσε την διοίκηση του Ακροκόρινθου στον Δημήτρη 
Ασάνη.  Τελικά ο αδελφός του  Ματθαίος Α  παρέδωσε 
τον Ακροκόρινθο στον Μωάμεθ ΙΙ . 

Εδώ  τελειώνει   και η περίοδος την οποία εξιστορού-
με για το κάστρο του Ακροκόρινθου και αρχίζει πλέον η 
περίοδος της Τουρκοκρατίας.
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νέα ιάπλαση

ταβερνείο - ουζερί

Κυκλοφόρησε το 
ημερολόγιο της Νέας 

Διάπλασης για το 2015
Είναι αφιερωμένο στο 
Μπολάτι και κοστίζει 

μόνο 4 ευρώ!
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!!!

Είναι δύσκολο να βρεις λόγια για να παρουσιά-
σεις το έργο ενός ανθρώπου που  οραματίστηκε την 
ίδρυση αυτού του συλλόγου και δούλεψε για αυτόν 
όσο κανείς στα  πρώτα χρόνια της ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑ-
ΣΗΣ!!!  Σαν ψέμα ακόμη μας φαίνεται ...κι όμως εί-
ναι  η σκληρή μοίρα όλων μας...Λίγους μήνες πριν 
ο σύλλογος μας κλείσει 7 χρόνια ζωής  ο κ.Θάνος 
μας άφησε μόνους...εκεί στις αρχές της άνοιξης... 

Ο αποχωρισμός δύσκολος και πικρός για όλους 
μας!!! Η συγκίνηση μεγάλη!!! Το χειροκρότημα 
πραγματικό και όχι συμβολικό...και  η συγκίνηση 
έκδηλη για  όλους...σαν ακούστηκε  το... αητός χω-
ρίς φτερά ...η δική του επιθυμία... όταν  πέρασε για 
τελευταία μπροστά από την Αποθήκη των Ονείρων 
του!!! 

Πολύ όμορφο το πνευματικό μνημόσυνο με την 
“Αναφορά στο Γκρέκο” από την  οικογένειά του!!! 
Άραγε πως θα ήταν όλων εμάς η ζωή τα τελευταία 
εφτά χρόνια χωρίς τη Νέα Διάπλαση που ο Θάνος 
οραματίστηκε και έκανε πραγματικότητα...αλλάζο-
ντας το χωριό μας;

Σε λίγο η Θεατρική ομάδα ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑ-
ΝΤΖΗΣ...θα παρουσιάσει το Αρσενικό και Παλιά 
Δαντέλα...το πρώτο της έργο με το νέο της όνομα...
μια μικρή έκφραση ευγνωμοσύνης στον πρώτο μας 
πρόεδρο και εμπνευστή όλων μας ! Ευχόμαστε να 
καταφέρουμε να είμαστε άξιοι συνεχιστές του! Ακο-
λουθούν λίγες εικόνες από τις όμορφες στιγμές που 
ζήσαμε τόσο όμορφα και απλά μαζί με το Θάνο!!! 

Αείμνηστε Θάνο σε ευχαριστούμε!!!   
Το Δ.Σ της Νέας Διάπλασης

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΘΑΝΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ!!!


