Τριμηνιαία ενημερωτική και πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας, Δήμου Αγρινίου νομού Αιτ/νίας “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
www.kapsoraxi.gr

Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Χρόνος 11ος - Αριθμός φύλλου 42 - Απρίλιος * Μάιιος * Ιούνιος 2017
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 21 - 104 32 - Αθήνα - Τηλ.: 6974 - 114 325 - Fax: 21 - 052 24 315 - Email: info@kapsoraxi..gr

Για την ενίσχυση του συλλόγου στην είσοδο των εκδηλώσεων θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια
δώρα με συμβολικό ποσό λαχνού 2 €
Σας ευχαριστούμε

Καλό καλοκαίρι
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Γάμοι

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΒΔΟΥΚΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'16, '17 10,00 €

2.
3.

ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΕΤΣΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'15,'16, '17 15,00 €
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ. '17 10,00 €

Ο Νίκος Φοραδούλας του Ηλία και η Αναστασία Βδουκάκη
του Αποστόλου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις
2 Ιουνίου στο Δημαρχείο Πάτρας.

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΒΔΟΥΚΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

90,00 €

2.
3.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΛΙΡΡΟΗ
ΠΟΠΗ

10,00 €
20,00 €

4.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10,00 €

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΑΒΡΑΜΠΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

100,00 €

2.
3.

ΒΕΛΑΝΑ
Ι.& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

100,00 €
150,00 €

4.

ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

35,00 €

5.
6.

ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΛΕΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

20,00 €
50,00 €

Τα αναφερόμενα ποσά, αναλύονται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
τα καταβάλατε. Για παράδειγμα αν καταβάλλατε συνολικά 50,00 €, θα πρέπει να αθροίσετε τα ποσά που βρίσκονται δίπλα από το ονοματεπώνυμό
σας, στις συνδρομές, στις δωρεές κλπ.

ΑΝΑΚΟΙΝ Ω Σ Η

Ο Πολιτιστικός μας σύλλογος στα πλαίσια της κοινωνικής και
ιστορικής του ευθύνης ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή
του στην επισκευή του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παλαιοχωρίου. Με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε και την αμέριστη
βοήθεια και συμπαράσταση του Εκκλησιαστικού συμβουλίου και της τοπικής κοινότητας ευελπιστούμε στην επιτυχή
ολοκλήρωση και αποπεράτωση του έργου. Στην προσπάθεια
όλων μας για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος η συμβολή όλων των μελών της τοπικής μας κοινωνίας είναι ιδιαίτερα
σημαντική γιατί τίποτε δεν επιτυγχάνεται χωρίς την συμμετοχή όλων. Ετσι αναμένουμε από τον καθένα ξεχωριστά την
συμβολή του που αντιστοιχεί στις δικές του δυνατότητες με
την πεποίθηση ότι στο τέλος η ολοκλήρωση του έργου θα
ικανοποιήσει και θα γεμίσει χαρά όλους μας.
Αν επιθυμείτε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας,
μπορείτε να καταθέστε κάποιο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό αναφέροντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:
GR80 0171 2730 0062 7301 0062 231
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου
Αγρινίου
του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο
παρακαλούμε καταθέστε στον παρακάτω
λογαριασμό το ποσό γράφοντας οπωσδήποτε στο καταθετήριο το όνομά σας
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
IBAN: GR5801100800000008029601922

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι
Γεννήσεις
O Ευθύμιος Κουμπουλής του Γεωργίου και η Εφη Ροίδη έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις 19 Απριλίου 2017
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Θύμιο και στην Εφη να τους ζήσει.
********
Βαφτίσεις
Ο Νίκος Αθανασούλας και η Ξένια Πλατανιά του Νικολάου
στις 7 Απριλίου 2017 βάφτισαν τον γιο τους
Το όνομα του νεοφώτιστου ΛΑΜΠΡΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Αγίων Αποστόλων
Καψοράχης.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Νίκο και στην Ξένια να τους ζήσει.
********
Ο Ανδρέας Μητσόπουλος και η Ελευθερία Κενανίδου στις
11 Ιουνίου 2017 βάφτισαν τον γιο τους
Το όνομα του νεοφώτιστου ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Προφήτη
Ηλία
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Ανδρέα και στην Ελευθερία να τους ζήσει.

Έφυγαν από κοντά μας
Στις 10 Ιουνίου 2017 η Τασία Βδουκάκη του
Γεωργίου και της Ειρήνης το γένος Σίνη.
Γεννήθηκε το 1929 στην Ναύπακτο.
Ηταν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Βδουκάκη
και απέκτησαν δύο κόρες την Σοφία και την
Λουκία.
Στις 28 Ιουνίου 2017 η Μητσοπούλου Ελένη του
Χρήστου και Καλλιόπης το γένος Παπαχρήστου.
Γεννήθηκε 1925 στον Αγιο Ανδρέα Μακρυνείας.
Ηταν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο
Μητσόπουλο και απέκτησαν τρεις κόρες την
Δήμητρα την Παναγιώτα και την Καλλιόπη.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους
τα θερμά τους συλλυπητήρια

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση

Οροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.
1. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη αποστολέα.
2. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
3. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
4. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
5. Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επιστρέφονται.

3

Απρίλιος * Μάιιος * Ιούνιος 2017

Σκοπός και νόημα στη ζωή

‘’Εις τας ευτυχίας των φίλων
σου βάδιζε βραδέως, ταχέως
όμως να σπεύδεις εις τας
ανάγκας των εν τη δυστυχία
των,, [απόφθεγμα των επτά
σοφών που κυκλοφορούσε
κατά
τους χρόνους του
Μεγάλου Αλεξάνδρου].
Οσο και αν φαίνεται
παράξενο η δυστυχία κρίβεται
στα νεανικά χρόνια.
Τα βάσανα, εσωτερικές
συγκρούσεις,αισθήματα
ανικανότητας και γενικά η
αίσθηση πως η ζωή είναι ένα
βάσανο, δεν παρουσιάζονται
ξαφνικά όταν μεγαλώνουμε.
Κι αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε
ή δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται όσο είμαστε νέοι.
Πώς μπορούμε να θέλουμε να ζήσουμε την κάθε μέρα αν δεν καταλαβαίνουμε
τι γίνεται. Οταν για παράδειγμα μας χειραγωγούν και μας κατευθύνουν
άλλοι εκεί που θέλουν.
Καθώς μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε περισσότερα. Συνεπώς η άγνοια
εξαφανίζεται και ο άνθρωπος εξελίσσεται και αναπτύσσεται με αποτέλεσμα
να αποκτά βαθειά επίγνωση του νοήματος της ζωής. Δεν αφήνεται να
εξαπατάται από φαινόμενα, θεωρίες,διαστρεβλώσεις, υπερβολές, ψευδείς
εντυπώσεις.
Από τη στιγμή που βρίσκει νόημα στη ζωή, δεν θέλει να γυρίσει σε νεώτερα
στάδια της ηλικίας του. Θέλει να προχωρήσει προς τα εμπρός, να μάθει και
να κάνει περισσότερα.
Να κάνει πράγματα που πηγάζουν απ’ την καρδιά του. Ετσι δεν θα νιώθει
ανικανοποίητος, δεν θα νιώθει ζήλεια, δεν θα επιθυμεί πράγματα που
ανήκουν σε άλλους.
Θέλει να αφιερώνει τον εαυτό του στην αγάπη των άλλων,στην κοινωνία
που τον περιβάλλει, στη δημιουργία πραγμάτων που δίνουν σκοπό και νόημα
στη ζωή του.
Το να προσφέρουμε στους άλλους, αυτό που έχουμε να δώσουμε, αποτελεί
πραγματική ικανοποίηση. Μόνο η ανοιχτή καρδιά θα μας επιτρέψει να
κινούμαστε άνετα ανάμεσα σε όλους.
Οσοι όμως επιθυμούν επιστροφή στα νεανικά τους χρόνια, απλούστατα δε
βρήκαν νόημα στη ζωή τους. Κι αυτό γιατί έκαναν αξίες τους, λάθος πράγματα,
με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε μια ζωή γεμάτη απογοήτευση.
Η αλήθεια, το ωραίο και η δικαιοσύνη είναι τα γνήσια αγαθά στον άνθρωπο.
Η αλαζονεία, ο φθόνος και η κατάχρηση είναι οι τρεις δυστυχίες του.
« Δεν είναι εύκολη η ζωή, ότι και αν μας πούνε
όμως αξίζει πράγματι , τον κόπο να τη ζούμε.»
Καλό Καλοκαίρι
Φώτης Β. Λέτσας

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που
συμβαίνουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο για τα ακόλουθα
θέματα:
• Για κάθε κοινωνικό γεγονός που ενδιαφέρει τους Καψοραχίτες. (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, διακρίσεις, επιτυχίες, θανάτους κ.λ.π.
• Για τη διαφήμιση σας. (Η εφημερίδα μας διαφημίζει δραστηριότητες ΜΟΝΟ μελών και ΔΩΡΗΤΩΝ του Συλλόγου μας).
• Για θέματα που μπορούν να δημοσιευθούν στην εφημερίδα
του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους δημοσίευσης άρθρων
που δημοσιεύονται σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα μας.
• Για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο, το χωριό και την εφημερίδα.
Η υποχρέωση της συντακτικής επιτροπής εξαντλείτε στην έγκριση της δημοσίευσης των άρθρων και όχι στην συλλογή τους.
Η υποχρέωση συλλογής των δημοσιεύσεων ανήκει στον καθένα
ξεχωριστά γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι δεν επιθυμούν τη δημοσίευση δικών τους θεμάτων.
Σας παρακαλούμε όπως μας αποστέλλετε στο παρακάτω email η
στην διεύθυνση του συλλόγου τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σας τα κείμενα ή τις φωτογραφίες για να τα δημοσιεύουμε
e-mail: info@kapsoraxi.gr - Τηλ.: 6974-114325

«Εδώ που έφθασες λίγο δεν είναι»

Κ. Π. Καβάφης
Οταν η μαθήτριά μας Αναστασία
Πλατανιά ή Νάστα (το λογοτεχνικό της
ψευδώνυμο) μου παρέδωσε το διήγημά
της, για να το διαβάσω, η αλήθεια είναι
ότι δεν πίστευα ότι ένα παιδί της Β'
Λυκείου θα μπορούσε να αποτυπώσει
και να ξεδιπλώσει στο χαρτί μια ιστορία
τόσο ευφάνταστα και τόσο αριστοτεχνικά
σε λογοτεχνικό κείμενο. Ευτυχώς, η
Αναστασία με διέψευσε. Οταν διάβασα
την ιστορία του Εκτορα και της Ζωής,
των ηρώων του διηγήματος, ομολογώ
ότι με κατέλαβε βαθιά συγκίνηση
και εξαιτίας τουπεριεχομένου του
αναγνώσματος αλλά, κυρίως, εξαιτίας
της αποκάλυψης μπροστά στα μάτια
μου σε όλο της το βάθος μιας τόσο
ευαίσθητης ψυχοσύνθεσης και τόσο
χαρισματικής λογοτεχνικά –και όχι
μόνο- προσωπικότητας, όπως είναι η
Αναστασία.
Το «Ραντεβού τον Νοέμβρη» ξεχειλίζει
από τρυφερότητα, ρομαντισμό, ερωτισμό
και ανθρωπιά. Πρόκειται για την απόλυτη
κυριαρχία του συναισθήματος, του
αγνού έρωτα και της άδολης αγάπης
που τόσο ανάγκη έχουμε στην εποχή
μας, μιαςεποχήςστην οποία επικρατούν
η λογική της ιδιοτέλειας, η ηθική του
συμφέροντος, οι επιδερμικές και απρόσωπες σχέσεις, ένα κακώς εννοούμενο
λογοκρατικό πρότυπο ζωής. Στο βασίλειο των συναισθημάτων του «Ραντεβού
τον Νοέμβρη» η δύναμη των αριθμών υποχωρεί και εκμηδενίζεται η όποια
ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης ζωής.
Η Ζωή στην σελίδα του ημερολογίου της αναφέρει: ¨Γιατί απλά κάποιοι
άνθρωποι είναι τόσο ξεχωριστοί, που αξίζει να ζεις μόνο και μόνο για να
τους συναντήσεις κάποτε…¨Νομίζω ότι σε αυτήν την φράση περικλείεται
το ουσιαστικότερο νόημα της ενσυνείδητης και βιωμένης αγάπης, η οποία
επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την κατάργηση του αυτιστικού τρόπου ζωής
του σύγχρονου ανθρώπου και από την σημασιοδότησητης ατομικότητάς μας
με την αβίαστη αποδοχή της συνύπαρξής μας με τον άλλο. Για την Ζωή η ζωή
έχει αξία μόνο στον βαθμό κατά τον οποίοη ίδια μοιράζεται τον κόσμο με τον
αγαπημένο της.
Παράλληλα, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, η Αναστασία μάς υπενθυμίζει
την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία σωματικά μεν είναι
καταδικασμένη στην φθορά, πνευματικά και ψυχικά δε, νικώντας την
προσωρινότητά της υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αναδείξει την αχρονία της.
Επιπλέον, η συγγραφέας θίγει το ζήτημα του εξιδανικευμένου και
ταυτόχρονα ανεκπλήρωτου έρωτα, της αληθινής φιλίας και της αξιοπρεπούς
και αγέρωχης στάσης του ανθρώπου απέναντι στον βιωμένο σωματικό
καιψυχικό πόνο που προέρχεται τόσο από την ανίατη ασθένεια όσο και από
την γνώση του για το επικείμενο τέλος.
Τέλος, το διήγημα αποτελεί έναν ύμνο στο μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής
και στην ομορφιά της ζωής, η οποία κρύβεται ανύποπτα και επιμελώς πολλές
φορές πίσω από την καθημερινότητα απλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων
αλλά και πίσω από τα πρόσωπα που συναποτελούν το κοινωνικό μας
περιβάλλον. Το δύσκολο είναι να την ανακαλύψει κανείς, να την αναγνωρίσει
και να την βιώσει με έναν τρόπο συνειδητό μέχρι την τελευταία της σταγόνα.
Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να εκφράσω και προσωπικά και εκ μέρους
του συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Γαβαλούς αλλά και εκ
μέρους της Διευθύντριας του σχολείου μας, κυρίας Μαρίας Γκουβέλου –
Κοντοπάνου, τα θερμά συγχαρητήρια στην μαθήτριά μας Πλατανιά Αναστασία
για την αξιέπαινη προσπάθειά της και την κατάκτηση του 2ου βραβείου στον
διαγωνισμό διηγήματος της Πανελλήνιας Ενωσης Λογοτεχνών. Ελπίζουμε
ολόψυχα αυτό το βραβείο να είναι η αρχή μιας δημιουργικής πορείας και
στον χώρο της λογοτεχνίας.
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Φιλόλογος

Το ΔΣ του συλλόγου μας εκφράζει τα συγχαρητήρια του στην
συγχωριανή μας μαθήτρια Αναστασία Πλατανιά. Θερμά συγχαρητήρια
αξίζουν και στην Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Γαβαλούς κυρία
Μαρία Γκουβέλου – Κοντοπάνου που αποτελεί την ψυχή και την
κινητήρια δύναμη της όλης προσπάθειας, στους καθηγητές της και
στους γονείς της Νίκο και Μαρία.
Αναστασία, πάντα επιτυχίες στη ζωή σου.

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

4

Απρίλιος * Μάιιος * Ιούνιος 2017

Προστατέψου από τον καρκίνο του μαστού
Μάθε πώς μπορείς να τον προλάβεις

Γράφει η Ιωάννα Φ.Λέτσα
Ιατρός ογκολόγος

Μέρος 3ο

Οταν ο καρκίνος του μαστού ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο, οι πιθανότητες ίασης αυξάνονται κατακόρυφα. Ο πιο εύκολος και ανώδυνος τρόπος
έγκαιρης διάγνωσης είναι η αυτοεξέταση των μαστών από τις ίδιες τις γυναίκες. Με την τακτική αυτοψηλάφηση η γυναίκα γνωρίζει τη φυσιολογική
μορφολογία των μαστών της και μπορεί να εντοπίσει έναν μικρό όγκο έως και 0.5-1 εκατοστό. Ωστόσο η εμφάνιση κάποιας αλλαγής στο μαστό δε
σημαίνει κατ’ ανάγκη κακοήθεια και δε θα πρέπει να προκαλεί πανικό αλλά ευαισθητοποίηση για περαιτέρω έλεγχο από εξειδικευμένο χειρουργό
μαστού ή ογκολόγο.
Πώς γίνεται η αυτοεξέταση των μαστών
Πρόκειται για μια διαδικασία που διαρκεί μόνον 10 λεπτά και πρέπει να επαναλαμβάνεται
μια φορά κάθε μήνα αμέσως μετά την περίοδο. Μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες
μπορούν να εξετάζουν τους μαστούς τους την πρώτη μέρα κάθε μήνα.
Αρχικά η εξέταση γίνεται οπτικά μπροστά σε καθρέπτη με τα χέρια τοποθετημένα κάτω
και παράλληλα με το σώμα, ελέγχοντας για αλλαγή στο μέγεθος ή το σχήμα των μαστών
καθώς και για την ύπαρξη ερυθρότητας του δέρματος, κάποιου εξογκώματος ή πρόσφατης
εισολκής (τράβηγμα του δέρματος προς τα μέσα).
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τα χέρια στη μέση και ακολούθως πίσω από το κεφάλι.
Στις περισσότερες γυναίκες ο ένας μαστός είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από τον άλλο και δε
θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία όταν διαπιστωθεί κατά την πρώτη εξέταση που θα κάνει
μία γυναίκα.
Ακολούθως ο κάθε μαστός ψηλαφάται με το χέρι της ίδιας πλευράς
πίσω από το κεφάλι.
Η ψηλάφηση γίνεται με την επίπεδη επιφάνεια των δακτύλων κάνοντας
κινήσεις συνεχείς, μικρές και κυκλικές.

Στη συνέχεια ξαπλώνουμε στο κρεβάτι, τοποθετώντας ένα μαξιλάρι κάτω από το δεξί ώμο
και το δεξί χέρι πίσω από το κεφάλι.
Με το αριστερό χέρι ψηλαφούμε το δεξιό μαστό με κυκλικές κινήσεις, ‘’σαρώνοντας’’ όλο
το μαστό από πάνω προς τα κάτω ή κυκλικά με προοδευτικά μικρότερους ομόκεντρους
κύκλους, καταλήγοντας στη θηλή του μαστού.
Με τον ίδιο τρόπο εξετάζουμε τη μασχάλη.
Τέλος, πιέζουμε τη θηλή για τυχόν έκκριση υγρού.
Επαναλαμβάνουμε την εξέταση στον αριστερό μαστό.
Αν παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα, επισκεφθείτε χειρουργό μαστού ή ογκολόγο:

Αλλαγή στο μέγεθος
ή το σχήμα του
μαστού

Ερυθρότητα
δέρματος, «φλοιός
πορτοκαλιού»

Ογκος, συχνά
ανώδυνος που δε
μεταβάλλεται μετά
την έμμηνο ρύση

Αλλαγή σε χρώμα/σχήμα θηλής
Εισολκή θηλής
Εκκριμα θηλής

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα ευρήματα της αυτοεξέτασης των μαστών είναι συμβατά με καλοήθεις καταστάσεις και δε θα πρέπει να
προκαλούν έντονη ανησυχία. Ωστόσο δε δικαιολογείται η καθυστέρηση της εκτίμησής τους από ειδικό.
Το πιο πεπειραμένο χέρι για τους μαστούς σας είναι το δικό σας χέρι. Αφιερώνοντας μόνον 10 λεπτά κάθε μήνα βοηθάτε στην έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και την ίαση της νόσου.
(Στα επόμενα τεύχη: «Απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα για τον καρκίνο του μαστού»)
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Ταύτιση

Μέσα στον κυκεώνα των παγκόσμιων αλλαγών που εμείς δημιουργούμε
καθημερινά με την σκέψη το λόγο και την πράξη και έχοντας φτάσει στο τέρμα της μυθοπλασίας και της ιδεολογίας επιμένουμε ακόμα σε ένα ιδιαίτερο
περιβάλλον με ιδιαίτερες απαιτήσεις και αξιώσεις συμφώνα πάντα με αυτά
που έχουμε συσσωρεύσει με το πέρασμα του καιρού των παραδόσεων των
πιστεύω των πολιτικών και θρησκευτικών ιδεολογιών που κάναμε μέρος
της ζωής μέσω της ταύτισης όλων αυτών προσθέτοντας τα στο μακρύ κατάλογο της εγωκεντρικής μας ταυτότητας.
Αναρωτιέται κανείς πως θα σωθούμε η που πάμε; Πως θα ξεφύγουμε από
αυτόν το φαύλο κύκλο που εμείς αναμφισβήτητα δημιουργήσαμε; ! Απορεί
κανείς και ταυτόχρονα πιστεύει ότι κάτι “θα γίνει”.
Αύτη η ελπίδα για κάτι που “σώζει” περά από εμάς περά από την σχέση
μεταξύ των ανθρώπων έχει ακόμα (δυστυχώς) μια βάση γιατί δίνει ζωή σε
κάτι ψεύτικο σε ένα δημιούργημα του νου για ένα στήριγμα.
Αν παρατηρήσουμε όμως προσεκτικά θα δούμε πολύ καθαρά θα δούμε
ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την σκέψη που διαχωρίζει και κομματιάζει το κάθε τι χάνοντας την αξία αλλά και την ισορροπία που απαιτείται
για να επιβιώσουμε απορροφώντας την ενέργεια της σκέψης που πρέπει να
είναι καθαρή-κοφτερή σαν ξυράφι για να δώσει απαντήσεις η λύσεις σε
κάθε τι που ονομάζουμε πρόβλημα.
Το χρήμα έχει δημιουργήσει όλο το ψεύτικο οικοδόμημα της ύλης σε συνεργασία με τον πανανθρώπινο εγκέφαλο χωρίς αυτόν άλλωστε δεν θα
υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας εκτός από την φύση
με όλο της το μεγαλείο που πάντα υπάρχει αιώνια στο πάρων και είναι η
μονή αλήθεια. Δεν εννοώ τα επιτεύγματα της ιατρικής της τεχνολογίας δεν
εννοώ ότι πρέπει να γίνουμε φυτά αλλά να αποταυτιστούμε από το ιδιαίτερο που κομματιάζει φέρνοντας την νοημοσύνη μέσα μας.
Πως μπορεί λοιπόν κάποιος να μην έχει ξεκινήσει από τον εσωτερικό του
κόσμο για να μάθει την αλήθεια της επιβίωσης και τον σκοπό της επισκέψεως του σε αύτη την όμορφη γη ;
Πως μπορεί κανείς να μην βλέπει το θαύμα καθημερινά με ότι μας προσφέρεται απλόχερα αλλά να κυνηγάμε όλο πιο πολύ το χρήμα για να έχουμε
πιο πολύ για να το συσσωρεύσουμε για να έχουμε πιο πολλές υλικές, ερωτικές και ένα σωρό άλλες απόλαυσης σκοτώνοντας και μολύνοντας την φύση
αλλά και για τις υποχρεώσεις που μας υποχρέωσαν να έχουμε αγνοώντας
ότι φτάνοντας στο σήμερα έχουμε χάσει τον βαθύ πυρήνα του συναισθηματικού μας κόσμου την ουσία των σχέσεων μας με τους άλλους ανθρώπους
είτε ερωτικά μιας και ο έρωτας έχει γίνει έρμαιο και αυτός της σκέψης για
άμεση ικανοποίηση είτε φιλικά είτε οικογενειακά το εγώ κυνηγού να ικανοποιήσει κάθε μας στιγμή αλλά και να παραπονεθεί για ότι δημιούργησε να
εξοργιστεί για ότι μας περιμένει.
Η ψεύτικη ταυτότητα θέλει να μην χάσει την δύναμη της θέλει να προσπαθούμε να ελπίζουμε να τιγκάρουμε να πιστεύουμε να περιμένουμε να
υπομένουμε να αρρωσταίνουμε να επιμένουμε και στο τέλος έρχεται ένας
εσωτερικός ανεμοστρόβιλος από όλα αυτά τα μαζεύει στη στιγμή και φεύγει κανείς χωρίς ουσιαστικά αληθινά τίποτα.
Οταν όμως καποια στιγμη αμφισβητήσουμε αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα που δημιουργήσαμε μέσα στο κεφάλι μας εμπιστευόμενοι στους “σωτήρες” με ότι περιλαμβάνει αυτή η λέξη την ζωή που μας δωρίθηκε όταν
καθίσουμε και μελετήσουμε τον εαυτό μας χωρίς κρίση η επίκριση αν είμαι καλός η κακός άσχημος η όμορφος πλούσιος η φτωχός εργάτης η εφοπλιστής άθεος η θρήσκος Ελληνας η τούρκος θα συμβεί κάτι άλλο που δεν
θα έχει κανένα εγώ καμιά ταύτιση με όποια μορφή η εικόνα έχουμε δώσει
από γένια σε γένια και αύτη θα είναι η μονή πραγματική και αληθινή μας
ταυτότητα μακριά από σύμβολα από λέξεις και πράξεις που εγκλώβισαν το
πανανθρώπινο μυαλό μέσα στην υλη δημιουργώντας χάος σύγκρουση και
πόνο μέσα σε κάθε οντότητα μέσα σε κάθε ψύχη όπως θέλετε το λέμε.
Μετατρέψαμε τον χρόνο (δεν λέμε τον χρόνο που χρειάζεται για να πάμε
από εδώ έως εκεί) σε ψυχολογικό μετράμε τα πάντα το καθετί και αν δεν γίνει κάτι κρατάμε εσωτερικό βιβλίο τι μου ‘δωσες τι σου ‘δωσα δικό σου δικό
μου εμείς εσείς τα χρήματα μου η περιουσία μου το παιδί μου το χωράφι
μου και ούτω καθεξής, το κρατάμε χρονιά το διαιωνίζουμε και μετά ακούμε για αγάπη για ειρήνη και γυρνάμε στα σπίτια σκοτωμένοι και ιδρωμένοι
από αυτό το ψυχολογικό ράκος που έχουμε επιφέρει μονοί μας στον εαυτό
μας, ποιος δεν θα είδε άλλωστε πρόσφατα στις τρομοκρατικές “ειδήσεις”
αδελφό να παίρνει το σπίτι του αδελφού του !
Για να δούμε περά από εμάς πρέπει να δούμε μέσα από εμάς, έχουμε δοκιμάσει ποτέ; Η πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε ψυχολογικά δεμένοι και
υποταγμένοι σε ότι μας λένε οι άλλοι όπου μας καθοδηγούν η ότι μας λένε
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να κάνουμε για να “ζήσουμε”;
Αν συνεχίσουμε αυτό το εφιαλτικό παιχνίδι πως θα δούμε το φως να βγαίνει πως θα συν-χωρεσουμε μέσα στο όλον της γης;
Γίνεται να δεχόμαστε ακόμα το ψεύτικο ως αληθινό και το αληθινό για
ψεύτικο ;
Αντιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα συμφέροντα της χώρας (σύννεφα) ότι χωρίς
το ολικό συμφέρον της αδιαχώριστης κοινωνίας (ήλιος) τα όποια είναι μέλη
ότι είναι στιγμή για πραγματική δικαιοσύνη (όχι των δικαστηρίων) η όποια
καθημερινά σφυρηλατείται εκ νέου από την παγκόσμια αντίληψη/επίγνωση της αδιαχώριστης ανθρώπινης συνείδησης; Είναι δυνατόν να υπάρχει
μονό καλός λόγος καλός άνθρωπος καλό συναίσθημα καλή μοναξιά ; Η το
αντίστροφο ; Μήπως η δυαδικότητα έχει κατακερματίσει αυτό που πραγματικά είμαστε κάθε στιγμή και δεν μπορούμε να το δούμε αλλά θέλουμε
να ξεφύγουμε από το άσχημο συναίσθημα και να κρατήσουμε μονό το ευχάριστο που συνήθως είναι ικανοποίηση !
Αν θέλουμε να μάθουμε πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτά που παρουσιάζονται από το σύστημα από όλες τις ιδεολογίες από όλες τις θρησκείες
ανεξαιρέτως ως “νόημα ζωής” με πάθος κάθε στιγμή με νου καθαρό που
είναι ιερός όταν μένει ήσυχος και έτσι μπορεί να ανακαλύψει αυτό που λέγεται αιώνιο.
Κοιτάζοντας χωρίς κρίση για κανέναν και τίποτα.
Είναι το πιο επώδυνο πράγμα να δούμε την ψευτιά που χτίσαμε να καταρρέει μέσα μας μέσα σε μια στιγμή όχι σε μήνες η χρονιά.
Είναι σαν να πεθαίνουμε και έτσι ο θάνατος δεν θα μας φοβίζει θεωρώντας
τον κάτι έξω από εμάς.
Η μονή επανάσταση η μονή ελευθερία είναι μπροστά μας δεν είναι στο
πόλεμο στο σκοτωμό στο χώρισμα στην απανθρωπιά στα πολιτικά κινήματα
στα θλιβερά πρόσωπα των ανθρώπων που συντελούν καθημερινά για να
αποδείξουν ότι μονό έτσι θα “σωθούμε”.
Σώθηκε κανείς ;
Αντώνης Ν. Τσούμος

Πιάσε το αλέτρι ΤΩΡΑ… άσε στην άκρη το…

«Θα ζήσω αύριο. Η μεθαύριο. Η κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάποτε, τέλος
πάντων, αλλά όχι τώρα… όχι ακόμα…».
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι
που ζουν σαν να πρόκειται
να ζήσουν για πάντα. Που
ξοδεύουν μια ολόκληρη ζωή
προσμένοντας ένα καλύτερο
ή,
απλά,
διαφορετικό
μέλλον, αλλά εκείνο αρνείται
πεισματικά να τους κάνει το
χατίρι: ποτέ δεν έρχεται…
Δεν μας απασχολεί εδώ
η
αναβλητικότητα
στην
καθημερινή
ζωή
(χάσιμο
προθεσμιών ή καθυστέρηση
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων). Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αναβολή
της ίδιας της ζωής.
Η υποθήκευση του πολύτιμου «εδώ και τώρα» για χάρη ενός αμφίβολου
«εκεί και τότε».
Μας ενδιαφέρει να πλησιάσουμε τους αφανείς, αθόρυβους και διακριτικούς
εκείνους ανθρώπους που μοιάζουν να είναι απόντες από την ίδια τους τη
ζωή. Που βαθιά μέσα τους, με λύπη και κόπο ίσως, συνειδητοποιούν ότι
αφήνουν τη ζωή να περνάει και να τους προσπερνάει. Που, παρόλα αυτά,
εμμένουν στη στάση ζωής «αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας» και διαρκώς
παζαρεύουν:
«Θα ζήσω αύριο. Η μεθαύριο. Η κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάποτε, τέλος
πάντων, αλλά όχι τώρα… όχι ακόμα…».
ΖΩΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
Για να το πούμε χοντρά, ζωή σε αναμονή σημαίνει δε λερώνω τα χέρια μου.
Σημαίνει ότι παθητικά αφήνω τα πράγματα ως έχουν, διασφαλίζοντας ότι
δεν θα καλυτερέψουν ούτε θα χειροτερέψουν. Μένω στην ίδια δουλειά ή
σχέση παρόλο που δεν με ικανοποιεί, δεν εκφράζω αυτά που αισθάνομαι
ή θέλω, δεν επιχειρώ να πραγματοποιήσω όσα ονειρεύομαι, αφήνω τα
καινούργια ρούχα αφόρετα στην ντουλάπα, εν ολίγοις, κάνω ό,τι περνάει
από το χέρι μου προκειμένου να μείνουν όλα τα ίδια.
Με ποια δικαιολογία, άραγε, τα κάνω όλα αυτά;
Ανδρέας Μπαγιώργος
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Οταν ο παιδικός φίλος και συμμαθητής γίνεται
αδελφός..και το σχολείο νησίδα ζωής.

Του Μάκη Μάκκα
Δημοσιογράφου

Τον γνώρισα ως μαθητής του 5ο Γυμνάσιο Αγρίνιου,
από τους ποιό καλούς καθηγητές στην Εκπαίδευση,
πριν λίγες έμαθα πως έφυγε από κοντά μας τι κρίμα!
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επιτελούν έργο
σιωπηλά και διακριτικά.
Για μένα ήταν το φωτεινό παράδειγμα, με το ήθος,
την ευγένειά του.
Τον Γιάννη Πρεβεζάνο είχα χρόνια να τον συναντήσω, όμως η είδηση θανάτου με κάνει να σκέπτομαι
πόσο αδυσώπητα και με πόση σκληρότητα φέρεται

ο χρόνος.
Τίποτα δεν κάνει πιο χειροπιαστό τον κύκλο της ζωής απ’ το να αποχαιρετάς
με πόνο και συγκίνηση δασκάλους, συγγενείς και γείτονες που μεγάλωσες
μαζί τους.
Η παρουσία τους μένει ανεξίτηλα γραμμένη στην ψυχή σου.
Με αφορμή τον θάνατο του αγαπητού Γιάννη Πρεβεζάνου αναπολώ τα χρόνια
εκείνα, μνήμες που γέμιζαν την παιδική μου ηλικία, διατρέχω αστραπιαία τα
χρόνια που μεσολάβησαν από τότε.
Πέρασαν 27 χρόνια από την ημέρα που περάσαμε για τελευταία φορά από
την πόρτα του 5ου Γυμνασίου φορτωμένοι με ελπίδες, προσδοκίες αλλά και
φόβους εάν θα κατακτήσουμε τα μικρά η μεγάλα όνειρα μας, να φτιάξουμε
τον κόσμο μας.
Κράτησα μέσα στο μυαλό μου την ουσία της εποχής γιατί σφράγισε ένα κομμάτι της ζωής μου.
Εικόνες και μνήμες που έχουν μια εξαιρετική ψυχική και συναισθηματική
δύναμη υπό τη μορφή των προσωπικών, οικογενειακών και συλλογικών μας
ιστοριών.
Με συγκινεί όπως και να’ χει το γεγονός ότι δεν σταματήσαμε ποτέ εκείνη την
εποχή να την ερμηνεύουμε και να θέλουμε τώρα με αυτή την βόλτα στο χρόνο
να τις δώσουμε περισσότερο χρόνο, έκθεση και τιμή.
Γι’ αυτό έχουμε τώρα την έγνοια να μη χαθούν ούτε οι μυρωδιές, ούτε οι εικόνες, ούτε η τρυφερότητά της.
Ημουν τυχερός που έζησα τα χρόνια όπως τα έζησα στο 5ο Γυμνάσιο και που
έχω πολλές αναμνήσεις, και έντονες από τότε, το οποίο έμεινε στην ιστορία
της πόλης σαν ένα από τα καλύτερα σχολεία της εποχής του.
Αναπολώ ρομαντικούς και τρυφερούς δρόμους μιας ηλικίας, σκοτεινής κάποιες φορές που δεν ήμουν ούτε παιδί, ούτε μεγάλος και θυμήθηκα μια μεγάλη
παρέα του σχολείου της εποχής εκείνης.
Εχω πολλά μαθήματα ζωής και εμπειρίες που χωρίς να με απασχολεί το αποτέλεσμα τους τα κρατάω όλα. Τώρα που τα χρόνια κυλάνε, βλέπω ότι όλες τις
αναμνήσεις τις έχω φυλάξει και τις ανακαλώ για να απολαμβάνω τις στιγμές
της ζωής μου σήμερα.
Το κτήριο του 5ο Γυμνασίου σώζετε μέχρι σήμερα έτσι όταν επισκέπτομαι τη
γειτονιά, μου θυμίζει τα παιδικά και εφηβικά μου βιώματα .
Μερικές φορές μου αρέσει όταν βρίσκομαι εκεί να αντικαθιστώ την εικόνα
που βλέπω με αυτή που έχω στο μυαλό μου.
Στο Αγρίνιο πήγα 11 ετών παιδί και μεγάλωσα σε γειτονιές, γύρω από τις
οποίες ζούσαν οικογένειες –χτίστες, μάστορες, καπνεργάτριες, έμποροι. Πέτρινα διώροφα σπίτια, αυλές, σκύλοι, γάτες, γιασεμιά, σοκάκια, ανοιχτά παράθυρα.
Το 5ο Γυμνάσιο Αγρίνιου, μεγάλο σχολείο της πόλης . Αλλοι μαθητές ξεκινούσαν από τις γειτονίες του Νοσοκομείου, τα δυο ρέματα, αλλά και από γειτονίες
του κέντρου. Αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες, με σόμπες πετρελαίου για θέρμανση, έντονο το κρύο μερικές φορές δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το στυλό
BIC. Τα χέρια ήταν ξυλιασμένα το χειμώνα. Ξύλινες έδρες και ο μαυροπίνακας.
Θυμάμαι να καθόμαστε πριν το κουδούνι σε μια πεζούλα στο προαύλιο, λίγο

χαμένοι, λίγο ανήσυχοι.
H ζωή τα χρόνια εκείνα στο Αγρίνιο ήταν μια γλύκα, και οι γειτονίες πάνω
από το σχολείο ήταν πραγματικά σαν εξοχή, ένα εκχύλισμα ζωής: γειτονιές,
με μονόπατα ή δίπατα περιποιημένα σπιτάκια, μέσα σε αυλές πνιγμένες στις
γλάστρες με τριανταφυλλιές, γεράνια, με μουριές, με κληματαριές, και κόσμο
να κοιμάται έξω τα καλοκαίρια.
Υπήρχαν πρόβατα και κότες στα χωράφια πιο πάνω.
Ο Μπακάλης στη γωνιά εξυπηρετούσε τηλεφωνικά ορισμένους που άργησαν
να βάλουν τηλέφωνο.
Εβλεπες στην αυλή του άλλου και γνώριζες τι έκανε, κοιτούσες τα παιδιά που
τσακώνονταν και τις γυναίκες που έριχναν τα μπουγαδόνερα που πότιζαν τις
μπουκαμβίλιες, τα γεράνια, το βασιλικό. Ολα αυτά μαζί με τους ασβεστοβαμμένους τοίχους έφτιαχναν έναν πολύχρωμο πίνακα. Ακόμη οι μάντρες που χώριζαν τα σπίτια ήταν χαμηλές και τις δρασκελούσαμε καμιά φορά. Υπήρχε γειτονιά, δεν ντρεπόσουν να ζητήσεις τα πάντα και βοηθούσε ο ένας τον άλλον.
Ισχυαν ακόμη οι κανόνες της αλληλεγγύης, η ανταλλαγή προϊόντων.
Οι γείτονες έβγαζαν την τηλεόραση στις αυλές και τις βεράντες τα καλοκαιρινά
βράδια.
Σαν παιδί εσωτερίκευσα αυτές τις εικόνες, αξίες και συμπεριφορές.
Τα βιώματα της προεφηβείας μας και τις εμπειρίες που ζήσαμε στα «Πέριξ»
του 5ου Γυμνασίου. Μια εφηβεία που ξετυλίχθηκε στα τέλη δεκαετίας του ‘80
παράλληλα με τα έντονα και εξελισσόμενα πολιτικά (Πόλεμος στον κόλπο, διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και κοινωνικά (Καταλήψεις) γεγονότα όταν
η ζωή ήταν πιο λιτή, οι άνθρωποι ολιγαρκείς και οι οικονομικές συνθήκες δύσκολες.
Στο σχολείο αυλή δεν υπήρχε. Στα διαλείμματα ο ένας επάνω στον άλλον.
Γυμναστική κάναμε στους γύρω δρόμους, αλλά και οι καθηγητές αυστηροί. Η
εποχή των χαστουκιών ίσχυε ακόμη για τα σχολεία.
Οι οικονομικές δυνατότητες των περισσότερων πενιχρές έως μηδενικές. Το
χαρτζιλίκι, μετρημένο, εξαιρουμένων κάποιων που οι γονείς τους είχαν μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια.
Συνήθης κατάληξη, το σουβλατζίδικο της γειτονιάς το «κάτι άλλο»..
Συχνά με τον φίλο μου τον Γιάννη δουλεύαμε τα καλοκαίρια (οικοδομή, ξεφορτώναμε φορτία από οχήματα κλπ) για το χαρτζιλίκι για να βγάζουμε τα
έξοδά μας.
Ηταν φτωχός και στερημένος ο κόσμος αλλά μπορούσε να ξεδίνει και να επινοεί ανέξοδους και δημιουργικούς τρόπους για να ελαφρώνει τα βάρη που
κουβαλούσε, δίχως να πληρώνει αντίτιμο
Για ΣΚ κανένα «σινεμά» στο ΡΕΞ και το Ολύμπιον» τους κινηματογράφους της
πόλης.
Σπάνια έξοδος (συνήθως σχολικά party) στα club και ντίσκο, εκείνα τα χρόνια
ήταν το "Υπόγειο", ‘80, και καλοκαιρινά η Ηρα, και η Fantazy.
Τα νεανικά cafe Okay, Θεόφιλος, Κύτταρο.
Δεν ήταν λίγοι συμμαθητές που ερχόντουσαν σχολείο με ποδήλατα και καβαλάγανε μοτοσικλέτες χωρίς δίπλωμα.
Τα απογεύματα και ΣΚ δεν κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο δρόμο και
εκεί συναντιόμασταν για να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό.
Στην τηλεόραση, Τόλμη και γοητεία, Απαράδεκτοι, Μαγκάιβερ.
Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση, και κάποιοι έβαζαν
τα χείλη τους πάνω στη βρύση.
Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή περπατώντας μέχρι τα σπίτια των φίλων και τους
φωνάζαμε από την πόρτα.
Στις γειτονιές μας, υπήρχαν ακόμη οι ομάδες που αναμετρούνταν σε μπάσκετ
και ποδόσφαιρο.
Τα γόνατα σημαδεμένα από το ποδόσφαιρο στις αλάνες, η καρδιά σημαδεμένη από υπέροχες αναμνήσεις, πληθώρα συναισθημάτων.
Κανένα όριο. Παιχνίδι από το πρωί ως το βράδυ. Κανένας φόβος.
Η συνέχεια ήταν τα ποδοσφαιράκια - μπιλιάρδα κυρίως μόλις σουρούπωνε
για να μην μας βλέπουν καθηγητές ή ο Γυμνασιάρχης που είχε το σπίτι του λίγα
μέτρα παρακάτω.
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ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Καθημερινό πέρασμα και από το Γήπεδο της ΓΕΑ, κουβέντα στην κερκίδα και
χάζεμα των προπονήσεων της ανδρικής ομάδας Μπάσκετ.
Στους ίδιους χώρους και τα «γαμπρίσματα», χτένισμα «καπέτα» και μπόλικο
ζελέ.
Παγωτό μηχανής. Κρέμα από το μαγαζάκι στην Παπαστράτου.
Το φλερτ με την μουσική και η προσπάθεια να παίξουμε μουσική μέσα από τις
φιλαρμονικές «Ορφέας και Αρίων», ίσως έκρυβε και την ανάγκη της ηλικίας να
ανήκουμε σε μια ομάδα.
Στην τάξη συχνά στήναμε καυγάδες και φασαρίες για να εξαφανισθεί η αγωνία
της πιθανότητας εξέτασης της επόμενης ώρας και οι ενοχές από την ανάλωση
του χρόνου της προηγούμενης μέρας στη μπάλα, τη βόλτα και άλλες «αμαρτωλές» ενασχολήσεις που κατέστησαν αδύνατη
την δυνατότητα
διαβάσματος.
Π α ρ α κα λ ο ύ σ ε ς
κρυφά να «κολλήσει» κάποιος για
να μη προλάβει
να φθάσει η εξέταση σε σένα και
να χτυπήσει το
κουδούνι!
Εκτός από την εν
εμφάνισή μας, η οποία έπρεπε να είναι κόσμια μεγάλο ζήτημα προέκυπτε με
τα μαλλιά! Ο Γυμνασιάρχης, ο αείμνηστος Πανταζόπουλος είχε τον έλεγχο στη
πόρτα του σχολείου.
Καμαρώνω για το Μαθητικό Φεστιβάλ που το ξεκίνησαν μαθητές του σχολείου μας και «έντυσε» τα εφηβικά μας χρόνια.
Τα "ντέρμπι" που δώσαμε με την ομάδα "μοντέλο" μπάσκετ τάξης του Γ3 στο
αυτοσχέδιο γήπεδο με τις σιδερένιες μπασκέτες δίχως ταμπλό.
Τα παιδικά μας χρόνια με την αδρεναλίνη στα ύψη.
Τα καλύτερα βιβλία της ζωής μου ήταν οι φίλοι μου. Ζούσαμε για να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον.
Κανένας δεν μαθαίνει μόνος του. Η παρέα είναι το καλύτερο σχολείο.
Ατέλειωτα τα καλοκαιρινά βράδια στο Πάρκο, παιχνίδι και κουβέντα ως αργά,
παγωτό, σουβλάκι και χυμός από το αναψυκτήριο, μουσικές από την ορχήστρα, με τα λουλούδια και το χαλικάκι κάτω μύριζε εξοχή.
Δεκάδες οι διηγήσεις για ομηρικές ποδοσφαιρικές μάχες που στηθήκαν σε
αλάνες, νταμάρια και προαύλια εκκλησιών και σχολείων, συμμορίες τα καλοκαίρια, ενθουσιώδη φλερτ, ανομολόγητοι παιδικοί έρωτες.
Βράδια καλοκαιριού, όταν σχόλαγαν τα καπνομάγαζα, άναβαν φωτιές στα ταβερνάκια – ψησταριές και γέμιζε η γειτονιά από τις μυρωδιές από τα εδέσματα
της κουζίνας και την ρετσίνα.
Πανηγύρι στήναμε μετά την θετική απόφαση του Γυμνασιάρχου για εκδρομή,
αποφυγής του μαθήματος, δραπέτευση από τη καθημερινότητα, επαφής με
τη φύση, το παιχνίδι, μία σωτηρία από την επαπειλούμενη καταστροφή της
εξέτασης, όταν δεν ήξερες μάθημα!!
Προορισμός:
Ο παλιός Αγιος Χριστόφορος, βολτάροντας στο δάσος, με όμορφη συνήθως

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο εντός οικισμού
Καψοράχης Μακρυνείας
επιφ.1 στρέμμα με 10 ελιές
Τηλ.: 6946-044224

λιακάδα (αφού αυτό ήταν το βασικό κριτήριο της «βόλτας») έβλεπες τους συμμαθητές παρέες-παρέες σε διάφορες ενασχολήσεις.
Πηγαδάκια για συζήτηση, μπάλα μπροστά από την εκκλησία που αργότερα
κτίστηκαν Πολυκατοικίες
Μετάβαση (υποτίθεται!) συντεταγμένοι, διάλυση των πάντων μετά το σύνθημα.
Για μάς ήταν μία απόδραση από τη ρουτίνα, σου έδινε έντονα το αίσθημα της
ταύτισης της μαθητικής με τη κοινωνική ζωή, είχες τη δυνατότητα να δεις τον
συμμαθητή σου, ή και τον καθηγητή σου κάτω από άλλες πιο χαλαρές συνθήκες και πάνω απ’ όλα ήταν και μία σωτηρία από την επαπειλούμενη ολοκληρωτική καταστροφή της εξέτασης, όταν δεν ήξερες μάθημα!!
Στην πόλη Ευρυτάνες, Μικρασιάτες, Ηπειρώτες, συναντιόντουσαν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, στην αγορά στα εργοστάσια, στις οικοδομές και στις
μικρές επιχειρήσεις, στις ταβέρνες, στα καφενεία, στους συλλόγους, στα σινεμά, και στις αυτοσχέδιες γιορτές, όλο και πιο πολλοί, όλο και πιο συχνά, όλο
και πιο ανοιχτοί.
Ξέρω ότι η κοινωνική λειτουργία της πόλης σ’ ένα βαθμό μ’ έχει εξοπλίσει με
βαθιά και ισχυρή τεχνογνωσία να αντεπεξέρχομαι στην αντιξοότητα.
Γυρίζω σε ένα περιστατικό που τώρα είμαι σε θέση να καταλάβω ότι ψυχικά
και συναισθηματικά με χάραξε, είμαι στην κάτω είσοδο του πάρκου, νύχτα
Παρασκευής εκείνη την στιγμή περνούσαν οι καπνεργάτριες που μόλις είχαν
σχολάσει από τα εργοστάσια και την απογευματινή βάρδια.
Θυμάμαι την μάνα μου να μου χαμογελάει τότε ένιωσα ανακούφιση και ηρεμία. Βλέπεις μεγάλωσα με τον φόβο του σπιτονοικοκύρη που ερχόταν να ζητήσει το νοίκι και δεν είχαμε να τον πληρώσουμε. Ζούσα από παιδί με αυτή
τη φοβία και την κουβαλάω. Οσο παράλογο κι αν ακούγεται, αυτά τα βιώματα
δεν μπορώ να τα ξεπεράσω. Οι φόβοι έρχονται ακόμη συνέχεια σαν εφιάλτες.
Αυτά, που πάντα μας ακολουθούν σκιαγραφώντας με έναν απροσδιόριστα καθοριστικό τρόπο τη συνέχεια της ζωής μου.
Οι φίλοι και συνομήλικοι, η παρέα και το παιχνίδι σε αλάνες και χωματόδρομους ήταν πηγή ζωής .
Πολλές φορές αναζητούσα κάποιο καταφύγιο και το βρήκα ορισμένες φορές,
σε σπίτια φίλων, στους δρόμους και της πλατείες όπου πλησίαζα για να ξεφύγω από την δύσκολη κατάσταση και την θλίψη που βίωνα .
Ομως ακόμη και στις ακραίες συνθήκες κατορθώνουμε να αντέχουμε και να
επιβιώνουμε ψυχολογικά και συναισθηματικά. Για να τα καταφέρουμε χρειάζονταν να πιαστούμε από κάτι, και για αυτό κρατιόμαστε από μικροπεριβάλλοντα, μικρές νησίδες ζωής, παρουσίας, αποδοχής και καθοδήγησης..
Οσο για μένα αυτές οι νησίδες ζωής ήταν οι φίλοι, το σχολείο και γείτονες
Το κύριο όπλο απέναντι στην ακραία αντιξοότητα.
Λειτουργούσαν σαν υπαρξιακό σωσίβιο απέναντι σε όλη τη δύσκολη πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν κόσμο ζωοδότη για την παιδική και εφηβική μου
ψυχή.
Ολα όσα έγραψα είναι δικές μου αναμνήσεις τέλειες, βαθύτατες, αυθεντικές,
ευαίσθητες, γεμάτες αναπολήσεις. τα βάσανα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, η αίσθηση με την οποία πρωτογνώριζα και πρωτοαισθανόμουν τον κόσμο, τα πρόσωπα φίλων, συγγενών και καθηγητών που την σχηματίζουν και
μια σκέψη όχι πολύ φορτωμένη, σχεδόν αθώα.
Σα να ξαναείδα την παιδική μου ζωή μου από την θέση του θεατή.
Μια προσπάθεια απόδοσης αυτής φαινομενικής φρεσκάδας, μιας αθωότητας,
μια ανεμελιάς εμπλουτισμένης με ξεσπάσματα τρελών γέλιων και δακρύων,
συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων,
επιθετικότητας και φιλίας μιας μικρό
κοινωνίας που την αποτελούσαν τρέλα
κορίτσια και άγουρα αγόρια.
Πιστεύω πως αυτό το παρελθόν μας
έδωσε μια αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου, ότι έχουμε ρίζες, μας συνέδεσε με
τον τόπο, με κάποιον τόπο. Και με ανθρώπους που κρατάμε στη ζωή μας από
μικροί.
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