
Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη
Στην ταβέρνα του Πατσόπουλου, ενώ ο βοριάς φυσούσε, και ψηλά στα βουνά 
χιόνιζε, ένα πρωί, μπήκε να πιει ένα ρούμι να ζεσταθεί ο μάστρο Παύλος 
ο Πισκολέτος, διωγμένος από τη γυναίκα του, υβρισμένος από την πεθερά 
του, δαρμένος από τον κουνιάδο του, ξορκισμένος από την κυρα-Στρατίνα 
τη σπιτονοικοκυρά του, και φασκελωμένος από το μικρό τρίχρονο γιο του, 
που ο προκομμένος θείος του τον δίδασκε με επιμέλεια, όπως κάνουν και 
γονείς ακόμα στα «κατώτερα στρώματα», πώς να μουντζώνει, να βρίζει, να 
βλαστημάει και να κατεβάζει κάτω σταυρούς, Παναγίες, καντήλια, θυμιατά 
και κόλλυβα. 
Ο προβλεπτικός ταβερνιάρης, για να έρχονται ασκανδάλιστα να ψωνίζουν 
οι καλές νοικοκυράδες, οι γειτόνισσες, είχε κοντά στα βαρέλια και τα 
μπουκάλια, πιο πολύ για επίδειξη, λίγο σαπούνι, κόλλα, ρύζι και ζάχαρη, είχε 
ακόμα και μύλο, για να κόβει καφέ. Αλλά έβλεπε κανείς, πρωί και βράδυ, να 
βγαίνουν απεριποίητες και μισοχτενισμένες γυναίκες που είχαν το ένα χέρι 
κάτω από το φόρεμά τους, κοντά στο γοφό, και αυτό σήμαινε, ότι τα ψώνια 
δεν ήταν σαπούνι, ούτε ρύζι ή ζάχαρη.
Ερχόταν πολλές φορές την ημέρα η γρια-Βασίλω, φτωχή, έρημη και ξένη 
στα ξένα, που δεν είχε προλήψεις και έπινε φανερά το ρούμι της. Ερχόταν 
και η κυρά-Κώσταινα η Κλησιάρισσα, που βοηθούσε όσο μπορούσε στην 
εκκλησία, όρθια κοντά στο μανουάλι, για να στερεώνει τα κεριά, και όσες 

πεντάρες έπαιρνε την Κυριακή, όλες τις έπινε, με ευσυνείδητη 
ακρίβεια, τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
Ερχόταν και η Στρατίνα, νοικοκυρά με δυο σπίτια, που φώναζε στην 
αυλόπορτα, στο δρόμο και στο καπηλειό όλα τα μυστικά της, δηλαδή τα 
μυστικά των άλλων, και ένα μέρος απ’ αυτά έμεναν στην αυλή, ένα μέρος 
έπεφταν στο καπηλειό, και τα περισσότερα χύνονταν στο δρόμο, και φώναζε 
δυνατά και με τρόπο υβριστικό τα ονόματα του κόσμου, ποια νοικάρισσα 
της καθυστερεί δυο νοίκια, ποιος της χρωστάει τον τόκο, ποια γειτόνισσα της 
πήρε ένα είδος, δανεικό κι αγύριστο.
Ο μαστρο-Δημήτρης ο φραγκοράφτης της χρωστούσε τρία νοίκια, ο μαστρο-
Παύλος ο Πισκολέτος πέντε, και το μήνα που έτρεχε, έξι. Η Λενιώ η κουμπάρα 
της, της πέρασε δεύτερη υποθήκη με πονηριά στο σπίτι, και τώρα ήταν 
ανάγκη να τρέχει σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους, για να εξασφαλίσει 
το δίκιο της.
Η Κατίνα, η ανεψιά της από τον πρώτο άντρα της, της είχε αφήσει ένα αμανάτι 
για να την δανείσει δέκα δραχμές, και τώρα, όπως είπαν δυο χρυσοχόοι, 
αποδείχτηκε ότι το ασημικό ήταν κάλπικο και δεν άξιζε ούτε όσο άξιζαν τα 
δυο φυσέκια με τις σκουριασμένες μπακίρες που, αφού, κατά τη συνήθειά 
της (αυτό δεν το έλεγε, αλλά ήταν γνωστό), έβγαλε έξω το γερο-Στρατή,
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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Λάμψη ψυχής
Μες στην ψυχή υπάρχουνε αντίθετα πεδία
εκφράζουν και υπηρετούν τη θεία αρμονία.

Είναι σαν φράγμα ποταμού ενάντια στο ρεύμα
γίνονται ισοδύναμα και ηρεμούν το πνεύμα.

Πάθη παλίρροιας καρδιάς, κύματα ταραγμένα
την τρομαγμένη μας ψυχή, φθείρουνε κάθε μέρα.

Στ΄ ανάβρυσμα των σκέψεων, σύγχυση προκαλούμε
αν δεν αφουγκραζόμαστε κι΄ ασθμαίνοντας  ακούμε.

Δεν πρέπει να ‘ναι η ζωή κυνηγητό αβύσσου
ούτε η πτώση στο γκρεμό, να είν΄ επιλογή σου.

Μπούσουλα πρέπει να ‘χουμε, καλά σχεδιασμένο
να προχωρούμε ως εκεί, που είναι φωτισμένο.

Να πρυτανεύει το καλό, να λάμπει η ψυχή μας
ν΄ αφήνει έξω το κακό από την ύπαρξή  μας.

Ετσι ωραία, θαυμαστή, εικόνα  θα αφήνει
σαν τη στερνή αναλαμπή στη φλόγα όταν σβήνει.

Θείας πνοής εμφύσημα, κυρίαρχο στοιχείο
της ηθικής υπόστασης Ζωής το μεγαλείο.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.
Φώτης  Β.  Λέτσας

Νέα  από  τ η ν  Μακρ υ ν ε ί α Νέα  από  τ η ν  Μακρ υ ν ε ί α 
κα ι  όχ ι  μό ν οκα ι  όχ ι  μό ν ο

w w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g rw w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g r
e m a i l :  m a k r i n i a n e w s @ g m a i l . c o me m a i l :  m a k r i n i a n e w s @ g m a i l . c o m
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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 οπωσδή-

ποτε 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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ. '15,'16,'17 15,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ  50,00 €
2. ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  50,00 € 

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

Γάμοι
O Κανιαμός Αντώνης και η Ερη Μαλλιαρού κόρη της 
Δέσποινας Σιαμπαλή ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις  

19 Ιουλίου 2017 στο Δημαρχείο Ιλίου.

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους 
να ζήσουν ευτυχισμένοι

******
O Σωτήρης Βδουκάκης του Κων/νου και η αγαπημένη του  
Κατερίνα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις  12 Νοεμβρίου  

2017 στον ΙΝ Αγίου Γεωργίου - Μακαρίου στην Κόρινθο.

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους 
να ζήσουν ευτυχισμένοι

Γεννήσεις  

O Κανιαμός Αντώνης και η Ερη Μαλλιαρού κόρη της Δέσποινας 
Σιαμπαλή έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις 21/10/2017

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Αντώνη και στην Ερη να τους ζήσει

**************

O Ράσκος Γεώργιος και η Κατερίνα Γιαννέλου έφεραν στον 
κόσμο ένα αγοράκι στις 13/10/2017

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιώργο και στην Κατερίνα να τους ζήσει

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ*
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25,00 €
2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    - ΜΑΚΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  1.000,00 €
3. ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                

ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
4. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ                                                 

ΔΩΡΕΑ ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ
5. ΜΠΛΕΤΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ, ΑΡΧΙΦΥΚΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 230,00 €
6. ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  100,00 €                                                    

*Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα αναφέρουμε όλους όσους βοήθησαν στην 
ανακατασκευή του Ι.Ν.

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 περιλαμβά-
νει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.

3. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
4. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περί-

πτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
5. Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επι-

στρέφονται.

Εφυγαν  από  κοντά  μας

Την 1 Δεκεμβρίου 2017 η Θεοδώρα Βδουκάκη του  
Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας
Γεννήθηκε το 20/1/1931 στο Παλιοχώρι. 
Ηταν παντρεμένη με τον Αντώνη  Βδουκάκη και 
απέκτησαν δύο κόρες την Πηνελόπη και την 
Κωνσταντίνα και ένα γιό τον Ανδρέα.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους

τα θερμά τους συλλυπητήρια

 Του Αντώνη Τσούμου
Πολλές φορές παίρνω το θάρρος να γράψω κάποια πράγματα τα οποία 
σαν άνθρωπο με κάνουν ανήσυχο και αναζητητή της κάθε ημέρας μιας 
και αντιλαμβάνομαι την διαμόρφωση μου την οποία αρνούμαι όχι 
εγωιστικά αλλά ριζοσπαστικά απ’ άκρη σ’ άκρη από την κορφή μέχρι 
τα νύχια.
Παρουσιάζω αυτό το κείμενο του ινδού φιλόσοφου Τ.Κρισναμούρτι τον 
οποίο μελετώ εδώ και 2 χρόνια, η ολιστική και ξεκάθαρη προσέγγιση για 

την ανθρώπινη φύση/συνείδηση δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτό 
τον ψεύτικο και γεμάτο πλασματικές 
εικόνες κόσμο που έχουμε φτιάξει να 
μην αναγνωρίσει κανείς τον εαυτό 
του και το τι πραγματικά είναι (αν 
φυσικά τον ενδιαφέρει ο αληθινός 
εαυτός του) ζητώ συγνώμη αν 
κάποιοι δεν κατανοούν τα κείμενα 
ή τους φαίνονται παράξενα, ίσως 
τα παράξενα και τα ακαταλαβίστικα 
είναι αυτά που οδεύουν σε ένα 

δρόμο χωρίς εμπόδια, σε ένα δρόμο χωρίς ψεύτικες αλήθειες, θεωρίες 
και ιδέες, τόσες χιλιάδες ιδέες που δίχασαν τον κόσμο, μπέρδεψαν το 
νου και έφεραν ακόμα περισσότερη άγνοια στην ανθρωπότητα.
"Τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει την αγάπη γιατί διαλύονται μέσα 
σ’ αυτήν τα πάντα: το καλό και το κακό το άσχημο και το όμορφο. Είναι 
το μοναδικό πράγμα που είναι αυτό το ίδιο αιωνιότητα.
Η ζωή είναι παράξενη συμβαίνουν τόσα πράγματα εκεί που δεν τα 
περιμένει κανείς, ώστε απλώς με το ν’ αντιστέκεται σ’ αυτά δεν πρόκειται 
να λύσεις κανένα πρόβλημα. Χρειάζεται να έχει κανείς τεράστια 
ευλυγισία και σταθερή καρδιά. Η ζωή είναι σαν μια κόψη ξυραφιού και 
πρέπει να περπατήσει κανείς πάνω σ’ αυτό το μονοπάτι με εξαιρετική 
προσοχή και ευέλικτη σοφία. Η ζωή είναι πολύ πλούσια, έχει τόσους 
πολλούς θησαυρούς κι εμείς την πλησιάζουμε με άδειες καρδιές δεν 
ξέρουμε πώς να γεμίσουμε τις καρδιές μας με την αφθονία της ζωής. 
Ενώ είμαστε φτωχοί μέσα μας, όταν μας προσφέρονται τα πλούτη της 
τ’ αρνιόμαστε. Πάμε στο πηγάδι για νερό κρατώντας δαχτυλήθρα κι 
έτσι η ζωή καταντάει μια κακόγουστη υπόθεση, ασήμαντη και μικρή.
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Συνέχεια από την σελίδα 2 
Η αγάπη είναι επικίνδυνο πράγμα φέρνει τη μόνη επανάσταση που 
δίνει απόλυτη ευτυχία. Είναι τόσο λίγοι εκείνοι από μας που μπορούν 
ν’ αγαπούν τόσο λίγοι εκείνοι που θέλουν ν’ αγαπούν. Αγαπάμε 
βάζοντας όρους, κάνοντας την αγάπη ένα εμπορεύσιμο πράγμα. 
Εχουμε νοοτροπία παζαριού, αλλά η αγάπη δεν είναι εμπορεύσιμη,  
δεν είναι ένα απλό «πάρε-δώσε». Είναι μια κατάσταση ύπαρξης όπου 
όλα τα ανθρώπινα προβλήματα είναι λυμένα. Τι υπέροχο μέρος που 
θα μπορούσε να είναι η γη με τόση πολλή ομορφιά που υπάρχει, τόσο 
μεγαλείο, τόση άφθαρτη ομορφιά! Είμαστε παγιδευμένοι στον πόνο 
και δεν νοιαζόμαστε να ξεφύγουμε απ’ αυτόν ακόμα κι όταν κάποιος 
μας δείχνει το δρόμο. Δεν ξέρω, αλλά νιώθει κανείς να φλέγεται 
από αγάπη υπάρχει μια άσβηστη φλόγα νιώθει ότι έχει τόση πολλή 
απ’ αυτήν μέσα του, που θέλει να τη δώσει σε όλους  και το κάνει. 
Είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει με ορμή, που ποτίζει και δίνει ζωή 
σε κάθε πόλη και χωριό μολύνεται από τις ανθρώπινες βρωμιές που 
πέφτουν σ’ αυτό, αλλά σύντομα τα νερά καθαρίζονται από μόνα τους 
και συνεχίζουν να τρέχουν. Τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει την 
αγάπη γιατί διαλύονται μέσα σ’ αυτήν τα πάντα: το καλό και το κακό 
το άσχημο και το όμορφο. Είναι το μοναδικό πράγμα που είναι αυτό 
το ίδιο αιωνιότητα.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Κρισναμούρτι "Γράμματα σε μια νεαρή 
φίλη" namurti: Τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει την αγάπη, γιατί 
διαλύονται μέσα σ’ αυτήν τα πάντα.

Αργύρης Μπρούτας - Αγωνιστής του 1821
Αγαπητή Μακρυνεία,
Πλάι στους Μακρύνειους "Αγωνιστές του μεγάλου απελευθερωτικού 
αγώνα" θέλω να προσθέσω έvαv αγωνιστή τού οποίου το όνομα 
δυστυχώς - όπως ίσως και πολλών άλλων - δεν διεσώθη Ιστορικά. Οτι 
γνωρίζουμε σήμερα γύρω απ' αυτόν τον ανώνυμο Ιστορικά αγωνιστή 
μεταφέρετο από στόμα σε στόμα και αποτέλεσε κάποια παράδοση 
μικρή και άγνω¬στη για το πλατύτερο κοινό της περιοχής, αλλά κάπως 
γνωστή στους χωριανούς του και ιδίως στους Απογόνους του που 
σώζονται μέχρι σήμερα και φέρουν το ίδιο όνομα.
Πρόκειται για τον ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΡΟΥΤΑ έκ Καψωράχης και του οποίου 
η καταγωγή κρατούσε από την ΜουσουνΙτσα ΠαρνασΙδος πατρίδα 
του μεγάλου ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΗΣΙΟΥ 
ΔΙΑΚΟΥ. Απ ότι έλεγαν οι παλιότεροι - προφανώς κυνηγημένος από τη 
ΜουσουνΙτσα την εποχή εκείνη – κατέφυγε στη Μακρυνεία αλλά με 
άλλο όνομα, και όταν εγκαταστάθηκε στην Καψωράχη παντρεύτηκε 
κάποια χήρα ΜΠΡΟΥΤΑ και για να χαθούν τα ίχνη του από τούς 
Τούρκους, λόγω της δράσεώς του με το παλιό όνομα - άρχισε να 
γράφεται με το επίθετο της Χήρας - ΜΠΡΟΥΤΑΣ
Ελαβε μέρος και στις δύο πολιορκίες του Μεσολογγίου και σε πολλές 
άλλες μάχες στην περιοχή μας. Κατά την απουσία του από το χωριό 
λόγω των αγώνων, οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία και του έκλεψαν 
τη γυναίκα του - ή όποια όπως ελέγετο ήταν πολύ όμορφη - και 
την μετέφεραν στα Γιάννενα. 'Επανερχόμενος στην Καψοράχη και 
διαπιστώνοντας το γεγονός, μαζί με άλλους φίλους και συντρόφους 
κατόρθωσαν και έφτασαν στα Γιάννενα αναζητώντας τη γυναίκα του. 
Πράγματι την εντόπισαν που βρισκόταν και άγνωστο με πιο τρόπο 
την ξαναπήραν. Επιστρέφοντας αποκλειστικά στην Αρτα και για 
να φτάσουν στα χωριά πέρασαν δύο χρόνια. Λέγεται μάλιστα άτι ή 
Χήρα ήταν έγκυος όταν την πήραν από τούς Τούρκους και στην  Αρτα 
γέννησε αγόρι. Ωστόσο όμως υπήρχαν άλλα δύο αγόρια του πίσω 
στο χωριό. Οταν έφτασαν στήν Καψοράχη - και εξαιτίας της απουσίας 
των - διαπίστωσε ότι οι χωριανοί του καταπάτησαν όλη την περιουσία 
που είχαν και ήταν για την εποχή εκείνη ή περιουσία σε χωράφια ή 
μεγαλύτερη έκταση τού χωριού. Τούς παρεκάλεσε να εγκαταλείψουν 
οι καταπατητές τα χωράφια αλλά στάθηκε αδύνατο διότι ισχυρίζονταν 
κατοχή μακροχρόνια. Τούς απείλησε με αφορισμό μήπως καταφέρει 
τίποτα αλλά δυστυχώς.- Μη έχοντας τίποτα άλλο μέσον κατέφυγε στο 
Δεσπότη Μεσολογγίου και πραγματικά οι καταπατητές αφορίστηκαν 
από την "Ωραία Πύλη" της Εκκλησίας επισήμως από  το Δεσπότη. 
Εξαιτίας του αφορισμού κανείς δεν πρόκοψε από τούς καταπατητές 
όπως λένε μέχρι σήμερα ακόμη. Kαι μάλιστα και σήμερα αν θέλει 
κανείς να πειράζει κάποιον πού ως γνωστόν έχει περιουσία από τα 
αφορισμένα, του λένε: Μες τα αφορισμένα του ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΡΟΥΤΑ δεν 
κάθεσαι;
Μέχρι το 1940 σώζετε μεγάλο ασημένιο σπαθί με ασημένιες 
παλάσκες στο σπίτι του Μιλτιάδη ΜΠΡΟΥΤΑ στην Καψοράχη απ’ όπου 
και κλέφτηκαν.
Το παραπάνω άγραφο ιστορικά γεγονός αποτελεί απλώς δείγμα της 
μεγάλης προσφοράς των ανωνύμων "μεγάλων αγωνιστών" του 1821.

Κώστας ΜΠΡΟΥΤΑΣ
Πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιοχωριτών-Καψοραχιτών

Τα λάθη σου είναι οι εμπειρίες σου

Το καλύτερο που μπορείς να έχεις στη σκέψη σου και για αυτή τη 
χρονιά που φεύγει είναι ότι ,<< ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΣΟΥ>>  που θα σε οδηγήσουν στο καλύτερο στόχο σου….
Τη ζωή δεν επιτρέπεται να την αγνοήσεις…Η κάθε μέρα είναι δώρο 
ζωής! Ζήστε την λοιπόν με χαμόγελο και αισιοδοξία!
Μην κάθεσαι και μετράς ανθρώπους που έφυγαν και δεκάδες πικρές 
στιγμές,  λάθος εκτιμήσεις, προδοσίες, ψέματα κι απογοητεύσεις.
Και λες πως είσαι άτυχος, κατεβάζοντας ηττημένα το κεφάλι.
Λες πως οι ανθρώπινες επαφές, φιλίες, συγγένειες, έρωτες και 
συνεργασίες είναι λαχείο κι εσύ αιώνια γκαντέμης.
Για εκείνα που πέρασαν και δεν ήταν όπως τα ήθελες και για αυτά 
που δεν ήρθαν ποτέ.
Και μισείς τα λάθη σου, απορείς με τα πάθη σου κι αναθεματίζεις …
Είσαι σίγουρος, όμως, γι’αυτό;
Είσαι σίγουρος ότι στάθηκες άτυχος στη ζωή;
Δε νομίζω.
Δε λέω ότι σου ήρθαν όλα βολικά. Δε λέω πως σου στρώθηκαν κόκκινα 
χαλιά και σου φώναζαν πέρνα να σε ράνουμε ροδοπέταλα.
Δε θα είχε αξία, άλλωστε, η ζωή αν ήταν τόσο βολική. Θα τη 
βαριόμασταν όσο δεν παίρνει. Και με το δίκιο μας, δηλαδή. Αυτά που 
μας χαρίζονται με τη μία δεν τα εκτιμάμε.
Αντίθετα, τα καταχωρούμε στα αμελητέας σημασίας και τα αγνοούμε.
Και τη ζωή δεν επιτρέπεται να την αγνοήσεις…
Γιατί στο πρώτο σημάδι πως το έκανες, θα σου χώσει ένα χαστούκι 
που δε ξέρεις από που σου ήρθε.
Συμφωνούμε, λοιπόν, ότι δε σου ήρθαν όλα βολικά. Συμφωνούμε 
επίσης πως και οι άνθρωποι, γιατί πάνω από όλα αυτό σε καίει, δεν 
είναι πάντα αυτό που φαίνονται. Κι έτσι μπορεί να σε πλήγωσαν, να 
σε πρόδωσαν, να σε διέψευσαν.
Αλλά δεν είσαι μόνος.
Εγώ βλέπω να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπάνε.
Που μπορεί να μην είναι  αμέτρητοι,  αλλά οι άνθρωποι της ζωής μας 
δεν πρέπει να γεμίζουν αρένες και γήπεδα. Αρκεί να σε γεμίζουν με 
την αγάπη τους.
Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Και τους αδικείς, που δίνεις περισσότερη σημασία, στους άλλους, 
εκείνους που δε στάθηκαν όπως έπρεπε.
Μια ζωή θεωρείται πετυχημένη αν έχεις έστω κι έναν άνθρωπο κοντά 
που θα έτρεχε για σένα. Που θα αψηφούσε χειμώνες και ώρες κι 
αποστάσεις και υποχρεώσεις για να βρεθεί κοντά σου. Οχι μόνο στη 
λύπη, μα και τη χαρά. Κυρίως σε αυτή.
Κι εσύ έχεις. Κι όχι μόνο έναν. Εχεις ανθρώπους που σε νοιάζονται και 
σ’ αγαπάνε. Ανθρώπους που κι εσύ νοιάζεσαι κι αγαπάς.  Δεν ήρθαν 
κοντά σου με κωδωνοκρουσίες, μήτε συνοδεύτηκε η άφιξη τους με 
μεγάλα λόγια που έγιναν καπνός αμέσως.
Εχεις ανθρώπους που ήρθαν αθόρυβα. Διακριτικά.
Ανθρώπους που στην αρχή μπορεί και να τους κοίταζες με μισό μάτι, 
γιατί ίσως δεν ήταν πολύ του γούστου σου.
Αλλά που σε έκαναν μέρα τη μέρα να αλλάξεις την αρχική σου 
εκτίμηση. 
Να τη μετανιώσεις…
Οτι έρθει αθόρυβα στ ζωή σου μένει για πάντα.
Εδώ δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος , πρέπει να το κρατήσεις…

Ανδρέας Μπαγιώργος 
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Προστατέψου από τον καρκίνο του προστάτη – 

Μάθε πώς μπορείς να τον προλάβεις

Γράφει η Ιωάννα Φ.Λέτσα
Ιατρός ογκολόγος

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που 
αναπτύσσεται στους ιστούς του προστάτη (αδένας του αντρικού 
αναπαραγωγικού συστήματος, που βρίσκεται κάτω από την κύστη 
και μπροστά από το ορθό). Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται, 
συνήθως, σε ηλικιωμένους άντρες και δεν πρέπει να συγχέεται 
με την καλοήθη υπερπλασία, που είναι η αύξηση του μεγέθους 
του προστατικού αδένα λόγω της αύξησης του αριθμού των 
κυττάρων και δεν επεκτείνεται σε άλλα 
μέρη του σώματος. Τα συμπτώματα της 
υπερτροφίας του προστάτη συνδέονται 
με την πίεση των παρακείμενων δομών, πχ 
της ουρήθρας.
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο 
συχνότερος καρκίνος στους άντρες και ο 
δεύτερος καρκίνος σε συχνότητα θανάτου 
στους άνδρες μετά τον καρκίνο του 
πνεύμονα. Στην Ευρώπη, περίπου ένας 
στους 10 άντρες θα αναπτύξει καρκίνο 
του προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή 
του. Η πιθανότητα αυτή είναι χαμηλότερη 
σε κάποιες Σκανδιναβικές χώρες και 
στη Μεσογειακή Ευρώπη. Στην Ελλάδα 
έχουμε περίπου 5000 νέες περιπτώσεις 
κάθε χρόνο και κατά μέσον όρο η ηλικία 
εμφάνισης είναι τα 66 χρόνια.

Τι είναι ο προστάτης
Πρόκειται για ένα μικρό αδένα, που έχουν 
μόνον οι άνδρες. Ο προστάτης βρίσκεται 
κάτω από την ουροδόχο κύστη, κοντά 
στο ορθό (το τελικό τμήμα του παχέως 
εντέρου) και περιβάλλει την ουρήθρα, 
μέσω της οποίας διέρχονται τα ούρα 
και το σπέρμα. (Εικ.1) Η λειτουργία του 
συνίσταται στην παραγωγή του υγρού, 
που εμολουτίζει το σπέρμα και χρειάζεται 
την τεστοστερόνη (ανδρική ορμόνη) ώστε 
να αναπτυχθεί. 
Το μέγεθος του προστάτη είναι αυτό ενός 
καρυδιού. Με την πάροδο της ηλικίας ο 
προστατικός αδένας μεγαλώνει και συχνά 
προκαλεί δυκολία στην ούρηση καθώς 
πιέζει την ουρήθρα και την ουροδόχο 
κύστη. Το φαινόμενο αυτό είναι κοινό σε άνδρες μεγαλύτερης 
ηλικίας και δεν είναι πάντα σύμπτωμα καρκίνου.  

Τι προκαλεί τον καρκίνο του προστάτη
Δεν είναι ξεκάθαρο, σήμερα, γιατί αναπτύσσεται ο καρκίνος του 
προστάτη. Ωστόσο έχουν προσδιοριστεί ορισμένοι παράγοντες, 
που είναι πιο στενά συνδεδεμένοι με αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Αξίζει να τονισθεί ότι ένας 
παράγοντας κινδύνου αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 
αλλά δεν είναι ούτε αναγκαίος ούτε ικανός να προκαλέσει 
καρκίνο. 

Ορισμένοι άνδρες με παράγοντες κινδύνου δε θα αναπτύξουν 
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ποτέ καρκίνο του προστάτη και κάποιοι με κανέναν από τους 
γνωστούς παράγοντες κινδύνου θα αναπτύξουν την κακοήθη 
νόσο.

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου του καρκίνου του προστάτη 
είναι:
Ηλικία: Η πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας αυξάνεται 
με την πάροδο της ηλικίας. Μετά τα 50 χρόνια, ο κίνδυνος 
αυξάνεται εκθετικά κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να είναι 1 
στα 7 άτομα στην ηλικία των 75 ετών και 1 στα 5 στην ηλικία 
των 85 ετών. Αν και ο ακριβής μηχανισμός είναι ασαφής, 
πιθανολογείται ότι αλλαγές στο DNA (γενετικό ηλικό) των 
κυττάρων του προστατικού αδένα εξαιτίας της γήρανσής τους 
οδηγεί στην ανάπτυξη κακοήθειας. 

Γονίδια: Τα γονίδια βρίσκονται 
σε όλα τα φυσιολογικά κύτταρα 
του σώματός μας και ελέγχουν 
τον τρόπο που αναπτύσσονται και 
λειτουργούν στον οργανισμό μας. 
Αλλαγές στο γονίδια (για άγνωστους 
μέχρι στιγμής λόγους) μπορεί να 
αυξήσουν τον κίνδυνο να περάσει ο 
καρκίνος του προστάτη από το γονέα 
στο παιδί. Πρόσφατες έρευνες 
έδειξαν ότι υπάρχουν διάφορα 
κληρονομούμενα γονίδια που 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη, 
αλλά φαίνεται ότι αφορούν ένα 
μικρό μέρος των περιπτώσεων. Επί 
του παρόντος, γίνονται μελέτες 
για να εξακριβωθεί αν εξετάσεις 
ανίχνευσης των συγκεκριμένων 
γονιδίων είναι χρήσιμες στην 
πρόβλεψη του κινδύνου ανάπτυξης 
κακοήθειας στον προστάτη.
Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 
του προστάτη: Εχει φανεί ότι 
υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση 
για την εν λόγω νόσο. Αν έχετε 
ένα συγγενή πρώτου βαθμού 
με καρκίνο του προστάτη, έχετε 
περισσότερες πιθανότητες να 
αναπτύξετε την ασθένεια από 
άνδρες που δεν έχουν τέτοιο 
ιστορικό. Ο κίνδυνος αυξάνεται 
και πάλι εάν περισσότεροι από 
ένας συγγενής έχουν νοσήσει στο 
παρελθόν. Ο κίνδυνος είναι 

επίσης υψηλότερος για άνδρες, των οποίων οι άρρενες 
συγγενείς διαγνώστηκαν σε νεαρή ηλικία.
Τέλος, είναι ασαφές αν η διατροφή με υψηλή 
περιεκτικότητα σε κόκκινο κρέας ή γαλακτοκομικά 
προϊόντα, η παχυσαρκία, η αποφυγή σωματικής άσκησης 
και το κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του προστάτη και δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία μέχρι σήμερα. 
 
(Στο επόμενο τεύχος: «Προληπτικός έλεγχος για Καρκίνο 
του Προστάτη», «Ποια συμπτώματα θεωρούνται 
ύποπτα», «Απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα για 
τον καρκίνο του προστάτη») 

 

ΑΑΑΑΑΑ
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Ο «υπερόπτης-άνθρωπος» αγνόησε τη Φύση
Η εικόνα είναι εφιαλτική. Οι προοπτικές καθόλου ευοίωνες. 
Θα ξυπνήσει, άραγε, η παγκόσμια κοινότητα μπροστά στον 
επερχόμενο βέβαιο όλεθρο; 

Η μέχρι σήμερα, συχνά προκλητική, αγνόηση αυτού του  κρί-
σιμου και βασι-
κού ερωτήματος 
από τους ισχυ-
ρούς της Γης, 
κυρίως τις ανε-
πτυγμένες βιο-
μηχανικές χώρες, 
έχει οδηγήσει 
την παγκόσμια 
ανθρωπότητα σε 
απελπιστική κα-
τάσταση.

Οι λίμνες καταστρέφονται είτε γιατί αποξηραίνονται είτε για-
τί ρυπαίνονται και δεν μπορούν να συντηρήσουν κανένα εί-
δος ζωής.

ΤΟ ΚΛΙΣΕ είναι χιλιοειπωμένο και μπορεί να ακούγεται μπα-
νάλ, αλλά δυστυχώς η φύση εκδικείται. Με τη δική μας αν-
θρώπινη παρέμβαση έχουμε εξαφανίσει εκατοντάδες ρέματα. 
Τα μπαζώσαμε, χτίσαμε σπίτια και πολυκατοικίες εδώ και πολ-
λές δεκαετίες και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Αρα είναι απόλυτα 
λογικό και συγχρόνως τραγικό οι πλημμύρες να σαρώνουν τα 
πάντα στο διάβα 
τους. Πρέπει να 
δούμε την αλή-
θεια κατάματα.

Η φύση ποτέ δεν 
εκδικείται. Είναι 
ευνοϊκή σε εμάς 
και μας έκανε 
δώρο αυτόν τον 
υπέροχο πλανή-
τη. Ούτε θεομη-
νία είναι, ο Θεός 
δεν φταίει σε 
τίποτα. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε που παρεμβαίνουμε στη 
φύση και δημιουργούνται οι αντιδράσεις και τα καταστροφι-
κά φαινόμενα.

Τα μπαζωμένα ρέματα  σε συνδυασμό με την έλλειψη αντι-
πλημμυρικών έργων είναι οι αίτιες που προκαλούν τις κατα-
στροφές. Χιλιάδες ρέματα έχουν μπαζωθεί για να χτιστούν 
σπίτια και δρόμοι, και όταν έρχονται οι δυνατές βροχές το 
νερό δεν έχει που να διοχετευτεί για να φτάσει στη θάλασ-
σα, δέντρα δεν υπάρχουν για να το απορροφήσουν και έτσι 
οι δρόμοι και τα σπίτια πλημμυρίζουν. Ποταμοί έχουν αλλάξει 
πορεία, λόφοι έχουν ισοπεδωθεί και όλα αυτά έχουν προκα-
λέσει μεγάλη διάβρωση του εδάφους και κατ΄ επέκταση κατο-
λισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες.

Ο κάθε σκεπτόμενος-υπεύθυνος άνθρωπος πρέπει να θρη-
νεί για την καταστροφή της σάρκας της Γης. 

Πως θα λυθεί το πρόβλημα; 
Για να μην υπάρχουν προβλήματα και απώλεια ανθρώπων 

πρέπει να απο-
φεύγουμε να 
χτίζουμε σπί-
τια  και κτήρια 
σε περιοχές 
υποκείμενες σε 
πλημμύρες. 
Να προχωρή-
σουμε σε κα-
τασκευαστικά 
έργα  για τη μεί-
ωση της πιθα-
νότητας πλημ-
μυρών και των 

συνεπειών τους και τέλος σημαντική είναι η ενημέρωση του 
πληθυσμού για τον πλημμυρικό κίνδυνο και τις απαιτούμε-
νες ενέργειες προκειμένου να προφυλαχθούμε σε περίπτω-
ση πλημμύρας.

Συμπέρασμα
Ο «υπερόπτης-άνθρωπος» αγνόησε τη Φύση που τον γέννη-
σε, τον έθρεψε, τον γαλούχησε και τον αναπαρήγαγε και επι-
χείρησε να την υπερβεί με τα τεχνολογικά του επιτεύγματα. 
Τώρα όμως εισπράττει, εισπράττουμε όλοι μας, τις συνέπει-
ες του παραλο-
γισμού
Τώρα η Φύση 
α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι 
στον  υπερό-
πτη -άνθρωπο 
ότι φταίει η 
απερ ι σ κεψ ία 
του για το κακό.

ΥΓ. Πρέπει να 
σκεφτούμε ότι 
σε όλες τις περι-
πτώσεις εμείς είμαστε το κράτος,  εμείς το σήμερα, εμείς και 
το αύριο. 
Εμείς οφείλουμε να μεριμνούμε για το περιβάλλον. Να στα-
ματήσουμε να είμαστε ενεργοί και σωστοί πολίτες μόνο στα 
λόγια. Πράξεις και έργα

Οι φωτογραφίες που σας παραθέτουμε είναι τραβηγμένες 
από τις καταστροφικές πλημμύρες που συνέβησαν πρόσφα-
τα στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στο Ζευγαράκι.
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή κατοίκου του χωριού για 
την ένταση της θεομηνίας: έβρεχε πέτρες από παντού εκείνο 
το πρωινό. 

Επιμέλεια άρθρου: Κουμπουλής Κώστας



6 Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2017

Συνέχεια από τη σελίδα 1
 τον άντρα της, την κόρη της, τη Μαργαρίτα και την εγγονή της, τη Λενούλα, 
άνοιξε την κρυπτή, τοποθέτησε εκεί το ενέχυρο, έβγαλε το κομπόδεμα, πήρε 
τα φυσέκια και τα έδωσε με τρόπο, που σήμαινε να τα δώσει και να μην τα 
δώσει στη φτωχή Κατίνα, και φαινόταν σα να κολλούσαν τα χέρια της.
Η Ασημίνα, η παλιά νοικάρισσά της, τραγουδίστρια στο επάγγελμα, όταν 
ξεκουμπίστηκε κι έφυγε, της χρωστούσε τρία μηνιάτικα κι εννέα ημέρες. Και τα 
έπιπλα, που έπρεπε βέβαια κατά δίκαιο τρόπο να τα δώσει στη σπιτονοικοκυρά, 
τα παρέδωσε στον καύκο της, τον τελευταίο αγαπητικό της, που να τσάκιζε το 
πόδι της, να μην είχε σώσει ποτέ… Και σ’ αυτήν δεν έδωσε άλλο τίποτα, παρά 
ένα παλιοφυλαχτό εκεί, λιγδιασμένο, και της είπε με τρόπο μυστηριώδη, ότι 
αυτό είχε μέσα Τίμιο Ξύλο… Σαν γκρεμοτσακίστηκε κι έφυγε, το ανοίγει κι αυτή 
από περιέργεια, και αντί Τίμιο.
Ξύλο, τι βλέπει;… κάτι κουρέλια, τρίχες, τουρκικά γράμματα, σκοντάματα, 
μαγικά, χαμένα πράματα… Τ’ ακούτε σεις αυτά;
Μπήκε στην ταβέρνα, τρέμοντας, ο μαστρο-Παυλάκης και ζήτησε ένα ρούμι. 
Το παιδί του καπηλειού, που τον ήξερε καλά, του είπε:
—Εχεις πεντάρα;
Ο άνθρωπος κούνησε τους ώμους του με τρόπο διφορούμενο.
— Βάλε εσύ το ρούμι, είπε.
Πώς να έχει πεντάρα; Καλά και τα λεφτά, καλή κι η δουλειά, καλό και το κρασί, 
καλή κι η κουβέντα, όλα καλά.
Καλύτερη απ’ όλα η τεμπελιά, το ντόλτσε φαρ 
νιέντε των αδελφών Ιταλών. Αν τον έβαζαν να 
συντάξει τον κανονισμό της εβδομάδας, θα 
όριζε την Κυριακή για σχόλη, τη Δευτέρα για 
χουζοΫρι, την Τρίτη για σουλάτσο, την Τετάρτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή για εργασία, και το 
Σάββατο για ξεκούρασμα. Ποιος λέει ότι οι 
γιορτές είναι πάρα πολλές για τους ορθόδοξους 
Ελληνες και οι εργάσιμες πολύ λίγες; Αυτά τα 
λένε όσοι δεν έκαναν ποτέ σωματική εργασία 
και ξέρουν να φτιάχνουν νόμους μόνο για τους 
άλλους.
Ακριβώς την ώρα αυτή ήρθε απ’ αντίκρυ ο 
Δημήτρης ο φραγκοράφτης, για να πιει το 
πρωινό του. Μόνη παρηγοριά είχε να κάνει 
αυτά τα συχνά ταξιδάκια, όπως τα ονόμαζε. 
Σταματούσε για πέντε λεπτά τη δουλειά του, 
δέκα φορές την ημέρα, κι ερχόταν να πιει ένα κρασί. Επαιρνε εργασία από τα 
μαγαζιά και δούλευε σα ράφτης στο δωμάτιό του. Μπήκε και παράγγειλε ένα 
κρασί. Επειτα, όταν είδε τον Παύλο:
—Βάλε και του μάστρο-Παυλάκη ένα ρούμι, είπε.
Σα να ήταν σταλμένος από το Θεό, για να λύσει το ζήτημα της πεντάρας, 
ανάμεσα στον πελάτη και το παιδί του μαγαζιού, κάθισε κοντά στον Παύλο 
και άρχισε τέτοια κουβέντα, που ήταν βέβαια συνέχεια των δικών του 
συλλογισμών, όμως στον Παύλο φάνηκαν σα να υπερασπιζόταν τα δικά του 
παράπονα.
— Πού σκόλη και γιορτή, μαστρο-Παυλέτο, φίλε μου, είπε, ούτε καθισιό, 
ούτε χουζούρι. Τ’ Αη-Νικολάου δουλέψαμε, τ’ Αη-Σπυρίδωνα δουλέψαμε, 
την Κυριακή προχθές δουλέψαμε. Ερχονται Χριστούγεννα και θαρρώ πως θα 
δουλεύουμε, χρονιάρα μέρα…
— Θέλω κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω για να τα σταμπάρω περί γραμμάτου 
μαστρο-Δημήτρη μου, είπε. Μου φαίνεται, πως αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι 
αρχόντοι, αυτή η κοινωνία πολύ κακά έχουνε διορισμένα τα πράγματα. Αντί 
να είναι η δουλειά μοιρασμένη ίσια τις καθημερινές, πέφτει μονομιάς και 
μονομπάντα. Δουλεύουμε βιαστικά τις γιορτάδες, και ύστερα χασομερούμε 
εβδομάδες και μήνες τις καθημερινές.

Τ Ο  Π Ρ Ω ΤΟ  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ  ΡΑ Δ Ι ΟΦΩΝΟ  Τ Η Σ Τ Ο  Π Ρ Ω ΤΟ  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ  ΡΑ Δ Ι ΟΦΩΝΟ  Τ Η Σ 
ΜΑ Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α ΣΜ Α Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α Σ
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— Είναι και η τεμπελιά στο μέσο, είπε με πονηρή αυθάδεια το παιδί του 
καπηλειού, που επωφελήθηκε από μια στιγμή, που ο αφέντης του είχε 
συζήτηση στο κατώφλι της πόρτας και δεν μπορούσε ν’ ακούσει.
—Ας είναι, τι να σου κάνει η προκομάδα και η τεμπελιά; είπε ο Δημήτρης. Το 
σωστό είναι πολλά κεσάτια και λίγη μαζωμένη δουλειά. Καλά λέει ο μαστρό-
Παύλος. Αλλο αν είμαι ακαμάτης εγώ, ας πούμε, ή ο Παύλος, ή ο Πέτρος, ή ο 
Κώστας, ή ο Γκίκας. Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει, εγώ δουλεύω, ο γιος μου 
δουλεύει, το κορίτσι πάει στη μοδίστρα. Και μ’ όλα αυτά δεν μπορούμε ακόμα 
να βγάλουμε τα νοίκια της κυρα-Στρατίνας. Δουλεύουμε για τη σπιτονοικοκυρά, 
δουλεύουμε για τον μπακάλη, για το μανάβη, για τον τσαγκάρη, για τον 
έμπορο. Η κόρη θέλει το λούσο της, ο νέος θέλει το καφενείο του, το ρούχο 
του, το γλέντι του. Υστερα, κάμε προκοπή.
— Υγρασία μεγάλη, μαστρο-Δημήτρη, είπε ο Παυλέτος, απαντώντας στις 
δικές του σκέψεις. Υγρασία κάτω στα μαγαζιά, χαμηλό το μέρος, η δουλειά 
βαριά, ρευματισμοί, κρυώματα. Υστερα κόπιασε, αν αγαπάς, να αργάζεις τα 
τομάρια. Το δικό μας το τομάρι άργασε πια, άργασε…
— Καλά αργασμένο το δικό σου, μαστρο-Παύλο, αυθα-δίασε πάλι ο νεαρός, 
υπονοώντας ίσως τις σκηνές ανάμεσα στον Παύλο και το γυναικάδελφό του.
Επειτα μπήκε ο κάπελας. Ο μαστρο-Δημήτρης έφυγε, να συνεχίσει την εργασία 
του και η συζήτηση σταμάτησε.
Ο μάστρο-Παύλος αφέθηκε στις φαντασίες του. Σάββατο σήμερα, μεθαύριο 

παραμονή, την άλλη Χριστούγεννα. Να είχε 
τουλάχιστον λεφτά για ν’ αγοράσει ένα 
γαλόπουλο, να κάνει κι αυτός Χριστούγεννα 
στο σπίτι του, όπως όλοι! Μετανοούσε τώρα 
πικρά, που δεν πήγε τις τελευταίες μέρες στα 
βυρσοδεψεία να δουλέψει και να βγάλει λίγα 
λεφτά, για να περάσει φτωχικά τις γιορτές. 
«Υγρασία μεγάλη, χαμηλό το μέρος, η δουλειά 
βαριά, κόπιασε να αργάζεις τομάρια! Το δικό 
μας το τομάρι θέλει άργασμα!»
Είχε ακούσει το λαϊκό μύθο για τον τεμπέλη, 
που πήγαινε να τον κρεμάσουν και που 
συμφωνούσε να ζήσει με τον όρο να είναι 
«βρεμένο το παξιμάδι». Γνώριζε και την άλλη 
ιστορία για το τεμπελχανιό, που το ίδρυσε, 
λένε, ο Μεχμέτ Αλής στην πατρίδα του, την 
Καβάλα. Εκεί, επειδή το κακό είχε παραγίνει, 
ο επιστάτης σοφίστηκε να στρώνει μια ψάθα, 

που πάνω σ’ αυτήν ανάγκαζε τους άεργους να ξαπλώνουν. Επειτα έβαζε φωτιά 
στην ψάθα. Οποιος προτιμούσε να καεί, παρά να σηκωθεί από τη θέση του, 
ήταν σωστός τεμπέλης, και είχε δικαίωμα να φάει δωρεάν το πιλάφι. Οποιος 
σηκωνόταν και έφευγε από τη φωτιά, δεν ήταν σωστός τεμπέλης και έχανε τα 
δικαιώματα. Τόσοι Βαλλιάνοι, τόσοι Αβέρωφ και Συγγροί, σκεπτόταν ο μασιρο-
Παύλος, και κανείς απ’ αυτούς να μην ιδρύσει κάτι παρόμοιο στην Αθήνα!
Ο μάστρο-Παυλάκης τριγύριζε άσκοπα ακόμα δυο μέρες και την άλλη ήταν 
παραμονή. Το γαλόπουλο δε σταματούσε να το ονειροπολεί και να το ορέγεται. 
Πώς να το προμηθευτεί;
Αφού νύχτωσε, διωγμένος καθώς ήταν από το σπίτι, αποτόλμησε και ήρθε 
από ένα πλάγιο δρομάκι και ήταν έτοιμος να χωθεί στο καπηλειό. Ο νους του 
ήταν κολλημένος στο γαλόπουλο. Θα χρησίμευε αυτό, αν το είχε, και σα μέσο 
συμφιλίωσης με τη γυναίκα του.
Εκεί, καθώς στράφηκε να μπει στο καπηλειό, βλέπει ένα παιδί της αγοράς, 
με μια κοφίνα στους ώμους, που φαινόταν ακριβώς να περιέχει ένα γάλο, 
αγριολάχανα, πορτοκάλια, ίσως και βούτυρο και άλλα καλά πράγματα. Το 
παιδί κοίταζε δεξιά και αριστερά και φαινόταν να αναζητάει κάποιο σπίτι. 
Ηταν έτοιμο να μπει στο καπηλειό για να ρωτήσει. Επειτα είδε τον Παύλο και 
στράφηκε σ’ αυτόν:

Συνέχεια στη σελίδα 7
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— Ξέρεις, πατριώτη, του λόγου σου, πού είναι εδώ χάμω το σπίτι του κυρ-
Θανάση του Μπελιόπουλου;
—Του κυρ-Θανάση του Μπε…
Αστραπή, σαν ιδέα, έλαμψε στο μυαλό του Παύλου.
— Μούπε τον αριθμό και τον ξέχασα. Τώρα γρήγορα έπιασε σπίτι εδώ χάμω, 
σ’ αυτό το δρόμο… τον είχα μουστερή από πρώτα… μπροστύτερα καθόταν 
πάρα πέρα, στο Γεράνι.
—Του κυρ-Θανάση του Μπελιοπούλου! αυτοσχέδιασε ο μάστρο-Παύλος· 
να, εδώ είναι το σπίτι του. Να φωνάξεις την κυρα-Παύλαινα, μέσα στην κάτω 
κάμαρα, στο ισόγειο… αυτή είναι η νοικοκυρά του… πώς να πω; είναι η γενιά 
του… την έχει λύσε-δέσε, σ’ όλα τα πάντα… οικονόμισ-σα στο νοικοκυριό του… 
είναι κουνιάδα του, μαθές θέλω να πω, ανιψιό του… φώναξέ την και δώσε της 
τα ψώνια.
Και αφού προχώρησε ο ίδιος πέντε βήματα, προς την πόρτα της αυλής, έκανε 
πως φώναξε:
— Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ’ εδώ να πάρεις τα ψώνια, που σου στέλνει ο 
κύριος… ο αφέντης σου.
Καλά ήρθαν τα πράγματα ως τώρα. Ο μαστρο-Παυλάκης έτριβε τα χέρια 
του και αισθανόταν στη μύτη του τη μυρωδιά του ψητού γάλου. Και δεν τον 
ένοιαζε τόσο για το γάλο, αλλά θα συμφιλιωνόταν με τη γυναίκα του. Τη νύχτα 
την πέρασε σε ένα ολονύχτιο καφενείο και το 
πρωί πήγε στην εκκλησία.
Ολη τη μέρα προσκολλήθηκε σε μια συντροφιά, 
έπειτα σε μια άλλη παλιών γνωστών του, στο 
καπηλειό, που έμενε τις περισσότερες ώρες 
ανοιχτό, με τα παράθυρα κλεισμένα, και πέρασε 
με λίγους μεζέδες και αρκετά κεράσματα.
Το βράδυ, αφού νύχτωσε, πήγε με τόλμη από 
το πολύ πιοτό και από τη θύμηση του γάλου 
και χτύπησε την πόρτα της οικογένειάς του. Η 
πόρτα ήταν κλεισμένη από μέσα.
— Καλησπέρα, κυρα-Παύλαινα, φώναξε απ’ 
έξω, χρόνους πολλούς. Πώς πήγε ο γάλος; 
Βλέπεις, εγώ πάλε;
Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ολη η αυλή ήταν 
ήσυχη. Τα ισόγεια, οι τρώγλες, τα κοτέτσια της 
κυρα-Στρατίνας, όλα κοιμούνταν. Ο σκύλος 
μόνο γνώρισε το μαστρο-Παύλο, έγρυξε λίγο 
και πάλι ησύχασε.
Υπήρχαν εκεί εκτός από τρεις ή τέσσερις οικογένειες, που κατοικούσαν 
στ’ ανήλια δωμάτια, δύο γίδες, δώδεκα όρνιθες, τέσσερις γάτες, δυο 
γαλοπούλες και πολλά ζευγάρια περιστέρια. Οι δυο γίδες κοιμούνταν βαθιά 
στο σκεπασμένο μαντράκι τους, οι κότες κακάριζαν πνιχτά στα κοτέτσια τους, 
τα περιστέρια είχαν μαζευτεί στους περιστερώνες έντρομα από το κυνήγι 
που άρχιζαν εναντίον τους τη νύχτα οι γάτες. Ολοι αυτοί οι θόρυβοι ήταν το 
ροχάλισμα της κοιμισμένης αυλής.
Αμέσως ακούστηκε κρότος βημάτων στο σπίτι.
— Ε, μάστρο-Παύλε, είπε πλησιάζοντας η κυρα-Στρατίνα, νάχουμε και καλό 

ρώτημα… Τι γάλος και γαλίζεις και γυαλίζεις και καλό να μώχεις, ασίκη μου; 
Είδαμε και πάθαμε να σκεπάσουμε το πράμα, να μην προσβαλθεί το σπίτι… 
Εκείνος που ήταν δικός του ο γάλος, ήρθε μεσάνυχτα κι εφώναζε, έκανε το 
κακό, και μας φοβέριζε όλους, κι η φαμίλια σου, επειδής τον είχε κόψει το 
γάλο, μαθές, και τον είχε βάλει στο τσουκάλι, βρέθηκε στα στενά… κλειδώθηκε 
μες την κάμαρα, και δεν ήξευρε τι να κάμει… Είπε και ο κουνιάδος σου… καλό 
κελεπούρι ήτανε κι αυτό, μαθές… και επέρασε η φαμίλια σου όλη την ημέρα 
κλειδομανταλωμένη μέσα, από φόβο μην ξαναέρθει εκείνος πούχε το γάλο 
και μας φέρει και την αστυνομία… ήταν φόβος να μην προσβαλθεί κι εμένα 
το σπίτι μου. Αλλη φορά, τέτοια αστεία να μην τα κάνεις, μάστρο-Παυλάκη. 
Τέτοια προσβολή να λείπει από το σπίτι μου, εμένα, τ’ άκουσες;
Ο μάστρο-Παύλος ρώτησε δειλά:
—Τώρα… είναι μέσα η φαμίλια μου;
— Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε κλειδωμένα καλά, και το φως κατεβασμένο, 
για το φόβο των Ιουδαίων. Κοίταξε, μη σε νιώσει από πουθενά, κείνος ο 
σκιάς88 ο κουνιάδος σου, πάλε…
— Είναι μέσα;
— Η μέσα είναι, ή όπου είναι έφτασε… να’ κάπου ακούω τη φωνή του.
Ακούστηκε, πράγματι, μια φωνή εκεί κοντά, που δεν υποσχόταν καλά για το 
νυχτερινό επισκέπτη.
— Ε, μαστρο-Παυλίνε, έλεγε, καλός ήταν ο γάλος…

Ποιος ήταν αυτός που μίλησε, άγνωστο. 
Τσως να ήταν ο μαστρο-Δημήτρης ο γείτονας. 
Μπορεί να ήταν και ο φόβερός γυναικάδελφος 
του μάστρο-Παύλου.
— Και να μην πάρω κι εγώ ένα μεζέ; 
παραπονέθηκε ωστόσο ο άνθρωπός μας.
—Τι σου χρειάζεται ο μεζές, μαστρο-Παυλάκη 
μου; επανέλαβε η Στρατίνα. Τα πράματα είναι 
πολύ σκούρα. Αφσε τα αυτά. Δουλειά, δουλειά! 
Η δουλειά βγάζει παληκάρια. Ο,τι έγινε-έγινε, 
να πας να δουλέψεις να μου φέρεις εμένα τα 
νοίκια μου. Τ’ ακούς;
—Τ’ ακούω.
—Φέρε μου εσύ τον παρά, κι εγώ, με όλη τη 
φτώχεια, τη θυσιάζω μια γαλοπούλα και τρώμε.
Ακούστηκε από μέσα βραχνό μουρμουρητό, 
έπειτα φωνή μικρού παιδιού είπε.
— Την υγειά σου, μάτο-Πάλο, τεμελόκυλο, 

κακέ πατέλα! Τόνε φάαμε το λάλο. Να, πάλε κι εσύ πέντε, κι άλλα πέντε δέκα!
Προφανώς ήταν μέσα ο φοβερός ο γυναικάδελφος, που είχε δασκαλέψει το 
παιδί να τα φωνάζει αυτά.
— Μη στέκεσαι στιγμή, μαστρο-Παυλέτο, είπε η Στρατίνα. Το καλό που σου 
θέλω! Δρόμο τώρα, και μεθαύριο δουλειά, δουλειά!…
Ακούστηκε κρότος, σα να σηκώθηκε κάποιος από μέσα και να πλησίαζε με 
βήμα βαρύ προς την πόρτα.
— Δρόμο, επανέλαβε μηχανικά ο Παύλος, που συμμορφώθηκε έμπρακτα με 
τη λέξη… δρόμο και δουλειά!



8 Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2017

Μετά από 18 χρόνια εμπειρίας μαζί με το πάθος για την 
τελειότητα, τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη οργάνωση 

και εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε για εσάς με 
την τέχνη και τον σεβασμό μας κάθε σας σκέψη και όνειρο για τις 

πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.
 Αναλαμβάνουμε στολισμούς γάμων, δεξιώσεων, βαπτίσεων και 
κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με λουλούδια, μπαλόνια και 

πρωτότυπες ιδέες.
Λαμπάδες γάμου, βάφτισης, φωτιστικά δαπέδου και στέφανα, 

δίσκους, ποτήρια σε μεγάλη γκάμα.
Δημιουργούμε επίσης για το γάμο σας ή τη βάφτιση του μωρού 
σας τις πιο ονειρεμένες μπομπονιέρες σε ασυναγώνιστες τιμές.

Η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε 
κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του είναι η ανταμοιβή μας!!!

Με τιμή
Τραγουλιά -Τσιλιγιάννη Κων/να

Πρόσκληση για ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την από 10/12/2017 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε ετή-
σια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου 
μας με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση πε-
πραγμένων 2017.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής. 
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2018.
4. Απολογισμός επισκευής του ΙΝ Αγίου Νικολάου Παλαι-
οχωρίου
5. Συζήτηση για θέματα του χωριού μας.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2018 ημέρα 
Κυριακή και ώρα 11:30 μμ. στο ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ 3ης Σε-
πτεμβρίου 20 & Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Σας γνωρίζουμε ότι δεν θα λάβετε πρόσκληση λόγω του 
οικονομικού κόστους αποστολής της. 
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, 
γιατί θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή και τη συμπαρά-
στασή σας προς τον σύλλογο. 
Ο σύλλογος ανήκει σε όλους τους συγχωριανούς και καλό 
θα είναι ενωμένοι όλοι μας να εργαστούμε για το καλό 
του τόπου μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.             Η Γραμματέας

Κουμπουλής Κων/νος    Σιαμπαλή Δέσποινα

Ο Αη Νικόλας μας
Πανηγυρικά εορτάστηκε και φέτος ο Αϊ  Νικόλας μας στο 

Παλιοχώρι παρουσία πιστών από όλη την περιοχή. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας τέλεσε ο πάτερ Χρήστος 

Σπυρόπουλος συνεπικουρούμενος από θαυμάσιους 

Ιεροψάλτες.

Στο πρόσφατα ανακαινισμένο εκκλησάκι για να πάει κανείς 

περπατά λίγα χιλιόμετρα ή ανεβαίνει με το αυτοκίνητο του 

(έχει άσφαλτο) στο Παλιοχώρι και σαν όαση ξεπροβάλει  ο 

λόφος με το πανέμορφο αυτό εκκλησάκι. Πρόκειται για ένα 

εξωκλήσι  χτισμένο περίπου το 1700-1800 για το οποίο όμως  

δεν υπάρχουν άλλα ιστορικά στοιχεία.

Ο Σύλλογος μας βοηθάει τον συνάνθρωπο
Παρακολουθώντας το θεάρεστο κοινωνικό έργο που 
επιτελείτε στην ενορία του Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου Αγρινίου 
από τον ιερέα Κωνσταντίνο Καντάνη το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο και εθελοντές,  το ΔΣ του συλλόγου μας 
αποφάσισε αντί την έκδοση ετήσιου ημερολογίου 2018 
να προσφέρει χρηματικό ποσό το οποίο θα ανακουφίσει 
κάποιο συνάνθρωπό μας ή θα εξυπηρετήσει κάποια δομή 
της ενορίας.

Με την ευλογία του Θεού την 11η Δεκεμβρίου 2017 
το κοινωνικό έργο της ενορίας συμπλήρωσε 6 χρόνια 
στα συσσίτια προσφέροντας 263.200 μερίδες φαγητού, 
ρουχισμό σε 2.000 οικογένειες, σχολικά σε 1.200 
οικογένειες, ξεπέρασαν τις 2.000 οι μαθητές που φοίτησαν 
για 5 χρόνια στο κοινωνικό φροντιστήριο. Επόμενος 
στόχος των ηγούντων του Ναού είναι η οργάνωση 
πολυλειτουργικού αγροκτήματος για εκπαίδευση ανέργων 
στην δενδροκομία, σε θερμοκήπια και  φάρμα αγελάδων 
καθώς και η λειτουργία τυροκομείου.

Η εκδήλωση του συλλόγου μας 
στην Αθήνα

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός θα 
πραγματοποιήσει την ετήσια χοροεσπερίδα του στις αρχές 
Φεβρουαρίου.
Οι συγχωριανοί και οι φίλοι  του χωριού μας θα ενημερωθούν 
με μηνύματα στα κινητά τους καθώς και με αναρτήσεις τους 
συλλόγου μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας θέλουμε δίπλα σας.


