
Ο
ι αρχαιρεσίες έγιναν
και το νέο ∆.Σ. διανύει
ήδη τις πρώτες µέρες
µετά την εκλογή του.

Θα θέλαµε λοιπόν να µοιρα-

στούµε µαζί σας τις σκέψεις
µας για το πώς βλέπουµε το ρό-
λο του Συλλόγου µας, καθώς
και τον προσανατολισµό, που
κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει
να έχει το νεοεκλεγέν όργανο.
Πολλοί από αυτούς τους προ-
βληµατισµούς τέθηκαν ήδη και
στη Συνέλευση.

1. Είναι από όλους κατανοη-
τό ότι µετά τα τραγικά γεγονό-
τα που βιώσαµε και την δύσκο-
λη κατάσταση που υπάρχει
στον τόπο µας, µε προβλήµατα

δυσεπίλυτα, τα οποία καλούµα-
στε να αντιµετωπίσουµε, θα
πρέπει να αντιληφθούµε ότι ο
ρόλος του Συλλόγου δεν µπο-
ρεί να είναι εκείνος που µε επι-
φανειακή συλλογιστική πολλοί
από µας τού είχαµε κατά το πα-
ρελθόν προσδώσει.

Ο ρόλος του Συλλόγου δεν

ήταν ουδέποτε καθαρά πολιτι-
στικός, µε την τρέχουσα τουλά-
χιστον σηµασία που δίνουµε σ’
αυτόν τον όρο, δηλαδή τη
φροντίδα για τη διοργάνωση
κυρίως διαφόρων εκδηλώσε-
ων. Το ίδιο το καταστατικό,
όπως διατυπώθηκε εδώ και δε-
κατέσσερα χρόνια, πουθενά
δεν περιορίζει σε αυτή µόνο τη
διάσταση την αποστολή του.
Και αν τα πρώτα «χρόνια της
αθωότητας» µπορούσαµε µε
ελαφρότητα να συµβιβαζόµα-
στε µε ένα σύλλογο που κύριο
µέληµά του ήταν η διοργάνωση
εκδηλώσεων, αν και είχε δώσει
αγώνες και για άλλα, πολύ ση-
µαντικά ζητήµατα, τούτη ειδικά
την ώρα η ευθύνη του είναι βα-
ριά και έχει να σηκώσει ένα µε-
γάλο φορτίο για τον τόπο µας.
Μόνο αν πολιτισµός σηµαίνει
«η ζωή της πόλης», τότε θα

µπορούσαµε να δεχτούµε την
επωνυµία «πολιτιστικός Σύλλο-
γος» και αυτό έχει να κάνει κυ-
ρίως µε τις αποφάσεις που
παίρνει ή που στηρίζει για τα θέ-
µατα που αφορούν τη ζωή και
το µέλλον µας. Με τη λογική
αυτή µια πόλη που οι πολίτες
της ενδιαφέρονται έµπρακτα
για ό,τι συµβαίνει, µπορεί να
καυχιέται ότι πορεύεται και
προσπαθεί να δηµιουργήσει πο-
λιτισµό, διαφορετικά όλα τα άλ-
λα, αυτά που η τρέχουσα αντί-
ληψη θεωρεί πολιτισµό (πανη-
γύρια, θέατρα, χορούς, εκδρο-
µές), από µόνα τους δεν είναι
παρά κατανάλωση έτοιµης τρο-
φής που αναµασάται και δεν πη-
γαίνει την κοινωνία προς τα
µπροστά. Εποµένως ο Σύλλο-
γός µας δεν µπορεί παρά να
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σελ.9-11

«Σαχάρα» 400.000 στρέμματα
στα καμένα της Ηλείας και της Εύβοιας

Προσωπογραφίες
Στάθης Δ. Λουμπής

σελ. 7

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
Όλοι µαζί για τη Μάκιστο

Αγαπητοί συµπατριώτες,
Από τις πρόσφατες αρχαιρε-

σίες της τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης του Συλλόγου µας, προ-
έκυψε νέο ∆.Σ., στη σύνθεση
του οποίου είχα την τιµή να
αναλάβω την Προεδρία του. Τα
κίνητρά µου στο να θέσω υπο-
ψηφιότητα και να εµπλακώ ξα-
νά µε τα του Συλλόγου, ύστερα
από τετράχρονη απουσία, ήταν
και είναι τα πιο αγνά και ειλικρι-
νή που µπορεί να υπάρξουν, και
τα οποία αφορούν την όποια
προσφορά µου στην επίλυση
προβληµάτων του κατεστραµ-
µένου χωριού µας, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής µας.

Μετά τις καταστροφικές πυρ-

καγιές του Αυγούστου 2007,
δηµιουργήθηκε µία άκρως ηλε-
κτρισµένη ατµόσφαιρα, κάτι
που είχε ως αποτέλεσµα αρκε-
τές έριδες, πικρίες και ανταλλα-
γές βαρέων εκφράσεων µεταξύ
πλειάδας συµπατριωτών µας.

Αυτά όµως δεν βοηθάνε σε τί-
ποτα ως προς την επίλυση των
προβληµάτων που έχουν προ-
κύψει µετά την ολική καταστρο-
φή του τόπου µας, αλλά το αντί-
θετο.

Για το λόγο αυτό ζητώ, από
όλους, τους απανταχού Μακι-
σταίους, να γυρίσουµε σελίδα
στο χθες, να δώσουµε τα χέρια
και να υποσχεθούµε, πρώτα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΟΥΣ

Συνέχεια στη σελ. 4Ανθίζει η ελπίδα…

Συνέχεια στη σελ. 4
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται
σε όλους τους Μακισταίους,
όπου και αν βρίσκονται,

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Το Τ.Σ. Μακίστου εύχεται
σε όλους Καλό Πάσχα,

Καλή Ανάσταση και καλή
αντάμωση στη Μάκιστο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
N. Πλαστήρα 202, Άγιοι Ανάργυροι
Τ.Κ. 135 62, τηλ: 210-2285341

Εκδότρια:
Δήμητρα Κοκκαλιάρη

Συντακτική Επιτροπή - Συνεργάτες:
Αγγελική Ρήγα

Βασιλική Αβραμοπούλου
Διονύσης Κοκκαλιάρης
Στάθης Κρουστάλλης

Χριστίνα Γρηγοροπούλου

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Νεϊγύ4, Άνω Πατήσια

Τ.Κ.11144, τηλ:210-2285341
Ηλεκτρ.ταχυδρομείο:
makistia@gmail.com

* * *
• Ανώνυμες επιστολές

δε δημοσιεύονται.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
• Τα άρθρα, οι συνεργασίες και οι
αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.

• Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν απαραίτητα
τη σύνταξη της εφημερίδας.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου
Eπιμέλεια - Διεκπ/ση έκδοσης
Kαρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.

Eκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Θεοδοσίου 23 & Πετρουπόλεως Ίλιον

Tηλ-fax: 210 2619003 - 210 2619696
e-mail:karpouzi@otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Για όσους και όσες ενδιαφέρονται να ενισχύσουν
οικονομικά την προσπάθεια αποκατάστασης

της Μακίστου, ο Σύλλογος Μακισταίων άνοιξε
στην Εμπορική Τράπεζα (Εmporiki Bank)

λογαριασμό με αριθμό 86182793.

Σημείωση της έκδοσης
Στη Γενική Συνέλευση των Μακισταίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε πρό-

σφατα στην Αθήνα, έγινε εκτεταµένη αναφορά στην εφηµερίδα «Μακιστία».
Αναδείχθηκε για µια ακόµα φορά η σηµασία της συνέχισης της έκδοσης, η
οποία συµπληρώνει µε το παρόν τεύχος δεκατρία χρόνια κυκλοφορίας. Ο προ-
βληµατισµός που αναπτύχθηκε από συµπατριώτες µας επικεντρώθηκε στο
ερώτηµα, αν είναι ή όχι ωφέλιµο να δηµοσιεύονται απόψεις συµπατριωτών και
αν θα πρέπει το έντυπο να υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο του ∆.Σ. έτσι ώστε
τα δηµοσιεύµατα να εκφράζουν απόλυτα τις θέσεις του εκλεγµένου οργάνου.
Επίσης ετέθη το ερώτηµα αν θα πρέπει η «Μακιστία» να ασκεί κριτική στους θε-
σµοθετηµένους φορείς του κράτους. Βεβαίως, η εφηµερίδα µας δεν είναι κοµ-
µατικό όργανο και η κριτική που ασκεί προς τους φορείς έχει να κάνει µόνο µε
τα κακώς κείµενα, των οποίων η αντιµετώπιση είναι πρωτίστως έργο της Πο-
λιτείας.

Η δηµοσίευση προσωπικών απόψεων, η ελευθερία της έκφρασης και ο διά-
λογος είναι συστατικά που κάνουν το έντυπο ζωντανό και ενδιαφέρον, χωρίς
όµως να θίγουν ή να προσβάλλουν πρόσωπα. Η εφηµερίδα διαφορετικά θα πε-
ριοριζόταν στον άχαρο ρόλο του εντύπου ανακοινώσεων και µιας εντελώς επι-
φανειακής και ανώδυνης έκφρασης, και έτσι χωρίς την αντιπαράθεση απόψεων
και ιδεών δεν θα ήταν παρά ένα ανούσιο έντυπο, χωρίς ενδιαφέρον και τελικά
δεν θα αφορούσε κανέναν.

Η «Μακιστία» είναι εφηµερίδα του Συλλόγου. Εποµένως, η παραπάνω αντί-
ληψη θα στερούσε από κάθε πατριώτη τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώµη
του, η οποία µπορεί κάλλιστα να είναι διαφορετική από εκείνη που υιοθετεί το
Συµβούλιο. Το ∆.Σ. ορίζει τον υπεύθυνο κατά το νόµο και τη συντακτική επι-
τροπή. Εποµένως δεν είναι δυνατόν για κάθε δηµοσίευση να γίνεται σύγκληση
συµβουλίου και λογοκρισία στο έντυπο. ∆ιαφορετικά ποιος θα ήταν ο ρόλος
της συντακτικής επιτροπής, η οποία νοµίζουµε ότι έχει την κρίση και την ευαι-
σθησία να αποφασίζει, αν ένα δηµοσίευµα προσβάλλει ή εκθέτει πρόσωπα και
θεσµούς;

Αν τώρα µας ενοχλεί που η εφηµερίδα φαίνεται να έχει περισσότερο «προ-
σωπικό» ύφος από ό,τι θα θέλαµε, αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι είναι λί-
γοι πρόθυµοι να συµµετάσχουν µε συνέπεια στη συντακτική επιτροπή. Συνε-
πώς, µένει σχεδόν ένας, µόνος του, «υπεύθυνος», µε αποτέλεσµα να βάζει το
προσωπικό αυτό στίγµα για το οποίο συζητάµε.

Γι’ αυτό το λόγο ας γίνει από τώρα µια νέα αρχή και ας στέλνετε περισσό-
τεροι τις απόψεις σας. Εµείς αυτό επιθυµούµε…

Κοινωνικά
Γεννήσεις
• Ο Αχιλλέας ∆ηµόπουλος του Γεωργίου και η σύζυγός του

Ευαγγελία στις 17 ∆εκεµβρίου 2007 απέκτησαν αγοράκι.
• Η Γεωργία Λαµπροπούλου του Νίκου και της Ρίτας και ο σύ-

ζυγός της Αναστάσιος Αρτζίδης στις 18 Φεβρουαρίου 2008 απέ-
κτησαν κοριτσάκι.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσουν τα νεογέννητα,
να είναι τυχερά και να τα χαίρονται οι γονείς τους.

Απεβίωσαν
•Τη ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008 απεβίωσε στο σπίτι της στην

Αθήνα, η Σοφία Αθανασοπούλου-Τσαντίλη σε ηλικία 88 ετών και η
ταφή της έγινε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στην Μάκιστο.

• Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008 απεβίωσε στην Αθήνα η Γε-
ωργία Λαµπροπούλου-Μπεκρή σε ηλικία 89 ετών και η ταφή της
έγινε τη ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου στη Σµέρνα.

• Στην Κέρκυρα, όπου διέµενε τα τελευταία χρόνια, απεβίωσε
σε ηλικία 86 ετών ο Ζαφείρης Αθανασόπουλος του Πέτρου, την
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2008 και εκεί έγινε και η ταφή του.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συλλυπητήρια
στους οικείους των θανόντων.

Επιτυχίες
• Η Καλλιόπη (Κέλλυ) Αθανασοπούλου του Πέτρου αναχώρη-

σε στις 13/2/08 για το Πόρτο της Πορτογαλίας µε το πρόγραµµα
ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ανταλλαγές φοι-
τητών µε υποτροφία.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συγχαρητήρια
στα παιδιά για την επιτυχία τους καθώς και στους γονείς τους.

Ας τους µιµηθούµε

∆ηµόπουλος Αχ. Ζαφείρης ........................................................ ευρώ 50

Κοκκαλιάρης Ε. Αντώνης ......................................................................20

Λινός Π. ∆ιονύσης ................................................................................20

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπάνω φίλους για την
οικονοµική ενίσχυση που απέστειλαν.
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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Αρτέµιδα

Η ετήσια επιχορήγηση από το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου (ΣΑΤΑ)
προς το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μακίστου ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00
ευρώ.

Το Τοπικό Συµβούλιο Μακίστου συνεδρίασε στις 24 Μαρτίου 2008 και
αποφάσισε το παραπάνω ποσό να διατεθεί για:

1. Κατασκευή γέφυρας σε γράνα, µεταξύ χωραφιών του Γεωργίου Λαµ-
πρόπουλου και Αβραάµ Βλάχου στη θέση Μύλος.

2. Κατασκευή οχετών 4 µέτρων στη θέση Νερόλυµνα Νικολάου ∆. Πόθου
3. Βελτίωση (τσιµεντόστρωση) αγροτικού δρόµου στη θέση Τσογκόλι (κα-

τηφόρα).
4. Βελτίωση (τσιµεντόστρωση) αγροτικού δρόµου στη θέση Παναγιά από

Ιωάννη Λαµπρόπουλου µέχρι παπά-Γρηγόρη Πόθου
5. Βελτίωση (τσιµεντόστρωση) αγροτικού δρόµου από ∆άφνη µέχρι Άµ-

πουλα
Επίσης το ΤΣ µε αίτηση του προς το ∆ήµο ζητάει την βελτίωση όλων των

αγροτικών δρόµων του ∆.∆. Μακίστου.

Ο Πάρεδρος
Πόθος Επ. Νικόλαος

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΙΣΤΟ

• Τα συνεργεία του Οµίλου Βαρδινογιάννη εργάζονται µε εντατικούς ρυθ-
µούς στη Μάκιστο. Έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και ολοκληρώνουν
τον καθαρισµό από τα «µπάζα» στα καµένα σπίτια. Σε κάποια έχει πέσει το
µπετόν καθαρισµού και παράλληλα έχουν εκδοθεί οι πρώτες άδειες για την
ανακατασκευή τους. Αναµένονται οι υπόλοιπες άδειες, οι οποίες βρίσκονται
σε διαδικασία έκδοσης.

• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής και διαπλάτυνσης στο γε-
φύρι, στη θέση Πετσούρια µετά τον Αΐ Γιώργη, όπου δηµιουργούταν συχνά
πρόβληµα στο δρόµο λόγω υπερχείλισης του ρέµατος.

• Ανακατασκευάστηκε, µε µεγαλύτερους σωλήνες, το γεφυράκι στο ρέµα
της Παλιόλακας στο δρόµο προς το λιτρουβιό.

• Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου περιλαµβάνεται η ασφαλτόστρωση
του δρόµου Μάκιστος - Χρυσοχώρι.

ΖΑΧΑΡΩ
• Κέντρο υγείας
Ο υπουργός Υγείας κ. Αβραµόπουλος παρουσία του ∆ηµάρχου

κ. Πανταζή Χρονόπουλου θεµελίωσε το Κέντρο Υγείας Ζαχάρως στις 10
Φεβρουαρίου. Πρόκειται για Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου προϋπολογι-
σµού 2,7 εκατ. Ευρώ, κάτι το οποίο αποτελούσε προτεύων αίτηµα και θα
συµβάλλει σηµαντικά στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας των κατοίκων
της περιοχής. Παράλληλα ο υπουργός εξήγγειλε την ίδρυση Γηροκοµείου
στην περιοχή.

• Συνεχίζουν τα έργα ανάπλασης της πόλης στη Ζαχάρω που είχαν
σταµατήσει λόγω της πυρκαγιάς, ενώ σύντοµα πρόκειται να θεµελιωθεί
το νέο κτήριο του ∆ηµαρχείου.

• Επεγράφη τον Φεβρουάριο στη Πάτρα, από τον ΓΓ της Περιφέρειας
κ. Σπύρο Σπυρίδωνος, η ανάθεσης της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ-Γενικού Πο-
λεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Ζαχάρως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να εκ-
δώσει φωτογραφικό λεύκωμα μνήμης, το
οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφίες
προσώπων, τοπίων και δραστηριοτήτων
των κατοίκων της Μακίστου πριν από
την πυρκαγιά.
Παρακαλούνται οι συμπατριώτες που
έχουν στη διάθεσή τους παλιές κυρίως
φωτογραφίες να επικοινωνήσουν με την
Γ.Γ. του Συλλόγου μέχρι το Πάσχα (τέλος
Απριλίου).
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΝΕΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος Μακισταίων Ολυµπίας «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» πραγµατοποί-
ησε στην Αθήνα, στις 2/3/2008, Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση στην οποία αναδείχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την
διετία 2008-2010, το οποίο αποτελείται από:

Τακτικά µέλη του ∆.Σ.
Πρόεδρος: Μπενάρδος Ζώης του Ευθυµίου
Αντιπρόεδρος: Γρηγοροπούλου Χριστίνα του Αντωνίου
Γενική Γραµµατέας: Κοκκαλιάρη ∆ήµητρα του Αντωνίου
Ειδικός Γραµµατέας: Κοκκαλιάρης ∆ιονύσης του ∆ηµητρίου
Ταµίας: Αθανασόπουλος Πέτρος του Ιωάννου
Μέλη: Μπάµης Κων/νος του Ιωάννου

Λινός ∆ιονύσης του Παύλου

Αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ.
Πόθος Ιωάννης του Επαµεινώντα
Λαµπρόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου
Γρηγορόπουλος Θανάσης του Αντωνίου

Για την Οµοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Ολυµπίας
«Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ» ορίζονται οι:
1) Λινός ∆ιονύσης του Παύλου
2) Μπενάρδος Ζώης του Ευθυµίου
Για τη Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Συλλόγων Ηλείας ορίζονται
οι:
1) Κοκκαλιάρη ∆ήµητρα του Αντωνίου
2) Μπάµης Κων/νος του Ιωάννου
3) Μπενάρδος Ζώης του Ευθυµίου

Εφηµερίδα «ΜΑΚΙΣΤΙΑ»
Από το ∆Σ ορίζεται υπεύθυνη κατά το νόµο, η Γ.Γ. του Συλλόγου
Κοκκαλιάρη ∆ήµητρα του Αντωνίου.

•Στην Αρτέµιδα η ανάδοχος εταιρεία J&P Άβαξ προχωρά σε

έναρξη των εργασιών για την επισκευή των σπιτιών. Μέχρι τα µέ-

σα Μάρτη είχαν εκδοθεί 17 άδειες κτηρίων από τα οποία τα 11 εί-

ναι σπίτια και τα 6 αποθήκες. Το χρονοδιάγραµµα είναι 16 µήνες

για 84 κτήρια και δίκτυα υποδοµών.
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έχει διάσταση «πολιτική», όχι
µε τη στενόµυαλη αντίληψη της
κοµµατικής ταυτότητας αλλά µε
την αντίληψη του ενδιαφέρον-
τος που ένας σύλλογος οφείλει
να έχει για όσα συµβαίνουν
στην πόλη του.

2. Είµαστε βέβαιοι ότι µέρι-
µνα όλων µας είναι το καλό του
τόπου µας. Όλοι, ακόµα και κά-
ποιοι που ίσως έχουν διαφορε-
τικές απόψεις για τον τρόπο
που πρέπει να διαχειριστούµε
τα πράγµατα για να έχουµε κα-
λύτερα αποτελέσµατα, συµφω-
νούν στο ότι κάθε προσπάθεια
στοχεύει στο κοινό καλό. ∆εν
µπορούµε να πιστέψουµε ότι
κάποιος πατριώτης µέσα από τις
κινήσεις του επιθυµεί µόνο το
προσωπικό του όφελος. Στόχος
είναι το σύνολο. Αν παίρνονται
πρωτοβουλίες που βελτιώνουν
τον τόπο µας, αµέσως αυτό έχει
αντίκτυπο και στο ατοµικό επί-
πεδο. Αντίθετα ό,τι γίνεται µε
στόχο µόνο το ατοµικό συµφέ-
ρον, τελικά µακροπρόθεσµα λει-
τουργεί εις βάρος µας, γιατί για
να υπάρξει ατοµική ευηµερία
χρειάζεται πρωτίστως η ευηµε-
ρία της πόλης, της οποίας όλοι
αποτελούµε κοµµάτια της. ∆ια-
φορετικά χάνεται η κοινωνική
συνοχή, στοιχείο απαραίτητο
για µια ισορροπηµένη κοινωνία.

3. Ο τρόπος µε τον οποίο
επιδιώκουµε το καλό του τόπου
µας είναι µια άλλη πλευρά που
µας απασχολεί. Ο Σύλλογος εί-
ναι µια οµάδα πολιτών µε κοι-
νές αξίες και κοινά σηµεία ανα-
φοράς και σαν τέτοια έχει

πραγµατικά µεγάλη δύναµη, αν
θέλει να την χρησιµοποιήσει
σωστά.

Η πελατειακή σχέση µε την
συντεταγµένη πολιτεία, πάγια
τακτική της ελληνικής πολιτικής
ζωής εδώ και δεκαετίες, δεν
µπορεί να έχει θέση σε µια σύγ-
χρονη αντίληψη του πολιτικού
και κοινωνικού βίου. Όταν ένας
Σύλλογος, µια οµάδα πολιτών,
διεκδικεί το δικαίωµά του στο
µέλλον, αυτό δεν µπορεί να γί-
νεται µέσω σκοτεινών διεργα-
σιών, επαφών, παραγόντων,
γνωριµιών και δοσοληψιών, χω-
ρίς διαφάνεια. Ό,τι µας αναλο-
γεί δεν µας δίνεται σαν χάρισµα
αλλά γιατί δίκαια µας ανήκει.

Η πελατειακή αντίληψη της
πολιτικής τι µας πρόσφερε όλες
τις προηγούµενες δεκαετίες
που εφαρµόζεται; Μπόρεσε να
δώσει ένα πραγµατικό όραµα
στον τόπο µας; Ή εξαντλήθηκε
όλη η επιρροή των παραγόντων
στην κατασκευή ενός δρόµου,
αίτηµα δεκαετιών, που κι αυτός
παρουσιάζει µειονεκτήµατα;
Μπόρεσε να προστατεύσει όλο
µας τον πλούτο που δεν ήταν
άλλος από το περιβάλλον µας;
Αξιολόγησε όσα πραγµατικά
έπρεπε;

4. Για δεκατέσσερα χρόνια
µε το Σύλλογο παλέψαµε και αν
ίσως καταφέραµε κάτι, ήταν να
κάνουµε τα νέα παιδιά, τη νέα
γενιά, που οι περισσότεροι σή-
µερα είναι µαθητές λυκείου,
φοιτητές ή εργαζόµενοι να
αγαπήσουν το χωριό και να το
δουν σαν το ιδανικό τους. ∆εν
έχουµε δικαίωµα να τους δεί-

ξουµε λάθος δρόµο στο πώς θα
αγωνίζονται για το µέλλον του.
Κι ο δρόµος αυτός που πάει
µπροστά είναι η πραγµατικά
«πολιτική στάση» του συνειδη-
τοποιηµένου πολίτη που ξέρει τι
θέλει και το διεκδικεί. Μακριά
από στενές κοµµατικές ταυτό-
τητες και συµβιβασµούς.

5. Η συνεργασία µας µε την
τοπική αυτοδιοίκηση είναι δε-
δοµένη και θα την επιδιώξουµε
µε κάθε τρόπο. Εξάλλου, ο Πά-
ρεδρος του χωριού µας, Νικό-
λαος Πόθος, ήταν πάντα κοντά
στο Σύλλογο και είναι τόσα χρό-
νια που από αυτή τη θέση έχει
αποδείξει το πραγµατικό ενδια-
φέρον του για την κοινή µας
υπόθεση που λέγεται Μάκιστος.
Με τα τελευταία γεγονότα δοκι-
µάστηκε σκληρά, αλλά βγήκε νι-
κητής και θα τον έχουµε ανάγκη
να είναι δίπλα µας στο µέλλον.

Όλοι όσοι υπηρέτησαν σε
προηγούµενα συµβούλια του
Συλλόγου µας, ας είναι κοντά
µας, η εµπειρία τους είναι πολύ-
τιµη.

6. Ας γίνει σαφές ότι η Μάκι-
στος ανήκει σε όλους τους Μα-
κισταίους, τόσο στους λιγο-
στούς πια, κυρίως ηλικιωµέ-
νους, που την κατοικούν όλο το
χρόνο, όσο και στους «άλ-
λους», που έρχονται όσο συ-
χνότερα µπορούν, έχουν εκεί
τα σπίτια και τις περιουσίες
τους, τις αναµνήσεις τους και
τους τάφους των προγόνων
τους. Αυτοί, όλοι µαζί, αποτε-
λούν τη Μάκιστο και όλοι αισθα-
νόµαστε ντόπιοι. Κάθε προσπά-
θεια διαχωρισµού των πατριω-
τών σε δύο κατηγορίες, αποτε-
λεί σφάλµα που δεν εξυπηρετεί
την ενότητα, αλλά µόνο τα σκο-

τεινά συµφέροντα ξένων µε τον
τόπο µας παραγόντων και µια
τέτοια αντίληψη δεν έχει θέση
στο χωριό µας. Πράγµατι αυτός
ο διαχωρισµός θα βόλευε πάρα
πολύ τα σχέδια όσων ονει-
ρεύονται την ερήµωση της
επαρχίας µας και την παράδοσή
της σε άλλα συµφέροντα.

7. Η εφηµερίδα «Μακιστία»
που για δώδεκα χρόνια αδιαλεί-
πτως εκδίδεται µε περισσή αγά-
πη και αποτελεί βήµα ελεύθε-
ρης έκφρασης των Μακισταίων
και όχι µόνο, πιστεύουµε ότι εί-
ναι αναγκαίο να συνεχίσει το
έργο της µε την ίδια δυναµική
και µε νέες ιδέες που θα την
βελτιώσουν τόσο στη µορφή
όσο και στο περιεχόµενο. ∆εν
αποτελεί ιδιοκτησία κανενός
και η ύπαρξή της δικαιώνεται
όταν γίνεται φορέας διακίνη-
σης ιδεών και απόψεων που τί-
θενται σε δηµιουργικό διάλογο.

8. Ολοκληρώνοντας τις σκέ-
ψεις µας θα θέλαµε να τονίσου-
µε ότι η ενότητα όλων των Μα-
κισταίων είναι βασικό στοιχείο
στην προσπάθεια που θα κάνου-
µε. Η παρουσία εξάλλου τόσων
πατριωτών στη Γενική Συνέλευ-
ση αυτό αποδεικνύει. Αντιπά-
λους ανάµεσά µας δεν έχουµε.
∆εν αισθανόµαστε ότι έχουµε
να αντιπαλέψουµε µε κανέναν
για κάτι. Όλοι έχουµε τον ίδιο
στόχο και για αυτό ζητάµε τη
συνεργασία όλων σας. Για να
µην πεθάνει, τουλάχιστον, η
ελπίδα πως αυτός ο τόπος ανή-
κει πρωτίστως στην τοπική κοι-
νωνία του και πρέπει να συνεχί-
σει να ζει χωρίς εκπτώσεις στις
αξίες και στις αρχές της.

Το ∆.Σ του Συλλόγου
Μακισταίων

ΜΑΚΙΣΤΙΑΣελίδα 4 ∆εκέµβριος 2007-Φεβρουάριος 2008

Όλοι µαζί για τη Μάκιστο
Συνέχεια από τη σελ. 1

στον εαυτό µας και ύστερα στον συνάνθρω-
πό µας, ότι θα χαράξουµε από κοινού νέα
πορεία για την αντιµετώπιση των τόσων δυ-
σεπίλυτων ζητηµάτων που αφορούν τον τό-
πο µας.

Ας ξεπεράσουµε τις όποιες πικρίες έχουµε
και ας τις µετατρέψουµε σε αισιοδοξία και
αγώνα. Αντίπαλός µας δεν είναι κανένας
συµπατριώτης, αλλά τα τεράστια προβλήµα-
τα που δηµιουργήθηκαν µετά τις πυρκαγιές,
και τα οποία καλούµαστε και πρέπει άµεσα
να αντιµετωπίσουµε από κοινού.

Στόχος µας πρέπει να γίνει η καλύτερη
αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που µας προ-
σφέρεται, είτε από την Πολιτεία είτε από κά-
ποιους ιδιωτικούς φορείς, για την οµαλότε-
ρη και άµεση επαναφορά των συµπατριω-
τών µας στα σπίτια τους και την αποκατά-
σταση της περιουσίας τους, αλλά και γενι-
κότερα στην πρότερη κατάσταση του περι-
βάλλοντος.

Αυτά όµως δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν
µε λόγια. Πρέπει όλοι µαζί να σκύψουµε µε
ζήλο και έµπρακτο ενδιαφέρον πάνω στα
προβλήµατα. Ο Σύλλογός µας έχει τη διάθε-

ση και την επιθυµία να συνεργαστεί αρµονι-
κά και δηµιουργικά µε τον Πρόεδρο και το
Τοπικό Συµβούλιο του χωριού µας, να συν-
δράµει ενεργά σε κάθε ανάγκη που θα υπάρ-
ξει. Το ίδιο όµως επιθυµεί και θέλει στη συ-
νεργασία του και µε τον ∆ήµαρχο και το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο της περιοχής µας.

Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα όµως,
αγαπητοί συµπατριώτες, πρέπει να εφαρµό-
σουµε το ρηθέν: «Η ισχύς εν τη ενώσει»…

ΖΩΗΣ ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ
Πρόεδρος του Συλλόγου

Μακισταίων Ολυµπίας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΟΥΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΕΞΙ

ΜΗΝΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
Έξι µήνες πέρασαν από τη φωτιά (24 Αυγούστου 2007 – 24 Φλεβάρη

2008). Έξι µήνες οδύνης και απελπισίας για τους ανθρώπους που χά-
σαµε τόσο άδικα και µε τόσο δραµατικό τρόπο.

Για τους δικούς µας, τους επτά Μακισταίους που µας λείπουν και
τώρα και για πάντα. Για τους συγγενείς και φίλους Κουµουθεκρέους,
την Αθανασία µε τα τέσσερα παιδιά της, τον Χαρίλη και τόσους άλ-
λους... Οδύνη για όλους αυτούς που χάθηκαν εκείνη τη µέρα τις φρίκης.
Στα χωριά µας οι άνθρωποι ντύθηκαν στα µαύρα και δεν είχαν στις εκ-
κλησιές τους παρά Τρισάγια και Μνηµόσυνα… ∆εν υπάρχουν λόγια.
Εκείνο που πρέπει, είναι να µη λησµονήσουµε. Να µην αφήσουµε να
περάσουν στη λήθη οι άνθρωποι και τα γεγονότα. Ας κάνουµε ό,τι µπο-
ρούµε και για εκείνους που έµειναν και ας ευχηθούµε ποτέ να µην ξα-
ναζήσει ο τόπος µας παρόµοια καταστροφή.

∆.Κ.

Η ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΥΣΙΑ…
Στη µνήµη τους

Στο λάβρο καλοκαίρι και µες στη σιγαλιά,
Αυγούστου µεσηµέρι εξέσπασε η φωτιά.

Σαν κύµατα οι φλόγες σε κάµπους και πλαγιές,
οι πύρινες οι γλώσσες ανοίγουνε πληγές.

Η «Κόλαση» του ∆άντη εµπρός τους ωχριά…
Ανοίξανε τον Άδη κι ο θάνατος οχιά…
Τα σπίτια και τα δάση τυλίγει η φωτιά,

οι άνθρωποι φωνάζουν, το χάος αντηχά…

Παλεύουν µε τον Χάρο στη φονική στροφή
κι η µάνα σαν τον φάρο να σώσει προσπαθεί

τα τέσσερα παιδιά της, την ίδια τη ζωή,
που µες την αγκαλιά της να κρύψει δεν µπορεί…

Οι φλόγες τούς αρπάζουν µε φοβερό θυµό
και οι ζωές αλλάζουν πορεία και σταθµό…

Ανάθεµα στο χέρι που βάζει τις φωτιές,
τα πάντα καταστρέφει, µας καίει τις καρδιές…

Κι αν έσβησαν στη δίνη τόσες πολλές ψυχές
κοντά µας θα γυρίζουν σ’ αφέγγαρες βραδιές.

Ανάµνηση θα γίνουν –µα µέσα µας πληγή–
Θηλιές που θα µας πνίγουν τ’ αµέτρητα «γιατί»…

ΖΩΗΣ ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ
(24/8/2007)

Από το τρισάγιο στο Νεκροταφείο

Οι Μακισταίοι στη µνήµη των νεκρών τους. Του Νίκου,
της Μαριγούλας, της Γιαννίτσας, του Νιόνιου, της Ελένης, του Γιώργου,

της Γεωργίας… «Αιωνία τους η µνήµη»

ΑΓΙΑΝΝΙΟΥ

Στη γιορτή του Αϊ Γιάννη ή αλλιώς τ’ Αγιαννιού, που είναι ο Πολι-

ούχος της Μακίστου, δεν συνηθίζεται να συμμετέχουν πολλοί από

τους συμπατριώτες που μένουν μακριά από το χωριό. Εορτάζεται

συνήθως από τους ντόπιους, από εκείνους τους ανθρώπους που

μένουν μόνιμα στο χωριό, οι οποίοι με το πέρασμα των χρόνων

όλο και λιγόστευαν. Κάπου-κάπου ερχόταν και κάποιος συγγενής

ή φίλος από άλλα μέρη. Όμως στον φετινό εορτασμό, δυστυχώς

έλειψαν πολλοί και «μονομιάς». Κάποιοι, χάθηκαν στην πυρκαγιά,

κάποιοι «έφυγαν» από τη ζωή ενώ κάποιοι άλλοι, αφού έχασαν τα

σπίτια τους ακολούθησαν τα παιδιά τους στις πόλεις. Μετά τη Θεία

Λειτουργία, οι λιγοστοί που απόμειναν αντάλλαξαν με αγάπη μα και

μεγάλη θλίψη τα «Χρόνια Πολλά». Ο Γιαννάκης του Νώντα -ήταν

μια παρηγοριά- έφερε γλυκά και κέρασε για τη γιορτή του. Τα μάτια

βούρκωσαν και τα λόγια περίσσευαν… Εμείς απομείναμε…

Δ.Κ.
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Nέα
Καϊάφας

• Ο Υπουργός Τουρισµού κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος σε συνέντευξη

τύπου, σχετικά µε την παρουσίαση προτεραιοτήτων στον τουριστικό

τοµέα για το 2008 και ειδικά για τον ιαµατικό τουρισµό, ανέφερε ότι

«ο Καϊάφας δεν παραχωρείται και θα παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγ-

χο». Και πρόσθεσε ότι θα ανακαινιστεί το ιαµατικό κέντρο και θα δηµι-

ουργηθεί ένα πρότυπο κέντρο αναψυχής µε ήπιες δραστηριότητες,

ένα σύγχρονο ναυταθλητικό κέντρο στην περιοχή.

• Από τον διευθύνοντα σύµβουλο της Εταιρείας Τουριστικής Ανά-

πτυξης κ. Χάρη Κοκκώση, παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο προς τις Το-

πικές Αρχές, το πλάνο που θα κινηθεί η εταιρεία σχετικά µε την αξιο-

ποίηση του Καϊάφα. Περιλαµβάνει την βελτίωση της εικόνας των Ια-

µατικών Πηγών µε ήπιες παρεµβάσεις (προϋπ. 5 εκατ. ευρώ). Στόχος

είναι η µετατροπή της περιοχής σε ένα πρότυπο κέντρο περιβαλλον-

τικού τουρισµού.

Επίσης έχει εκπονηθεί µελέτη αναδάσωσης του δάσους του Καϊά-

φα (προϋπ. ένα εκατ. ευρώ) ενώ υπάρχουν µελέτες υλοτόµησης και

αντιδιαβρωτικών έργων. Οι παρεµβάσεις θα γίνουν από την ίδια την

ΕΤΑ και θα είναι απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον για τον λόγο

ότι η περιοχή εντάσσεται στο “NATURA 2000”.

Ιόνια Οδός
• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαχάρως κατά πλειοψηφία,

σε συνεδρίασή του στις 15 Ιανουαρίου τάχθηκε υπέρ της προς τα δυ-

τικά χάραξης της Ιόνιας Οδού. Μετά τον Καϊάφα θα ακολουθήσει τις

γραµµές του τραίνου µέχρι τη Νέδα, µε δύο βοηθητικές οδούς καθώς

και δύο κόµβους εξόδου, ο ένας µετά τον Καϊάφα στο ύψος του νυ-

χτερινού κέντρου «Έναστρον» και ο άλλος στο Μπισχινόκαµπο. Από

τον Καϊάφα έως το Γιαννιτσοχώρι θα δηµιουργηθούν δύο βοηθητικές

οδοί ενώ η πρόσβαση από τη Ζαχάρω προς το δάσος του Καϊάφα, θα

γίνεται µέσω δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Η πλειοψηφία του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου θεωρεί ότι η δυτική χάραξη δεν προκαλεί κατα-

στροφή στο περιβάλλον και στις περιουσίες των κατοίκων ενώ αντί-

θετα θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο. (!;)

Πρωτοβουλίες Πολιτών
• ∆ενδροφύτευση 50 στρεµµάτων, στη θέση Μάριζες, στους πρό-

ποδες του Λαπίθα, πραγµατοποίησαν µέλη της οικολογικής κίνησης

« Ο Λαπίθας», στις αρχές του Μάρτη. Σε συνεννόηση µε το ∆ασαρ-

χείο Κρεστένων, το οποίο τους υπέδειξε το χώρο, φυτεύτηκαν 2.500

κουκουναριές.

• Στο Λέπρεο, το Τοπικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο και τη συµµετοχή των κατοίκων σε µια προσπάθεια να

αποκαταστήσουν το καµένο δάσος, ξεκίνησαν τη δενδροφύτευση

από την είσοδο του χωριού.

Οι κινήσεις αυτές των κατοίκων έχουν πολύ µεγάλη και ουσιαστι-

κή σηµασία, αλλά παράλληλα έχουν και συµβολικό χαρακτήρα, σχε-

τικά µε την ευαισθητοποίηση και την αναγκαιότητα συµµετοχής των

πολιτών στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΛΑ∆Ι
Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ-

ΟΛΥΜΠΙΑΣ διέθεσε στα πλαίσια αλληλεγγύης προς τους

πυρόπληκτους κατοίκους της Μακίστου 225 κιβώτια ελαι-

όλαδο, τυποποιηµένο σε συσκευασία των πέντε λίτρων, µε

την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑ-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙ-

ΟΛΑ∆Ο.

Ευχαριστούµε θερµά την ΕΑΣ για την ευγενική χορη-

γία.

Σ
ε τηλεµαραθώνιο που οργάνωσε στο τέλος του Αυγού-

στου, η ΑΙΓΑΙΟ TV της Σύρου σε συνεργασία µε τη Νο-

µαρχία Κυκλάδων και το Σύλλογο Πελοποννησίων Σύ-

ρου «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ», όπου συµµετείχαν όλοι οι τοπι-

κοί φορείς της Σύρου και στηρίχθηκε από όλους τους Κυκλα-

δίτες, συγκεντρώθηκε το ποσό των 70.000,00 ευρώ και αγο-

ράστηκαν 12.000 ελαιόδενδρα για τους πυρόπληκτους κατοί-

κους του ∆ήµου Ζαχάρως.

Την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου σε ειδική τελετή στην Αρ-

τέµιδα, έγινε η παράδοση στους εκπροσώπους των Τοπικών

Συµβουλίων των πυρόπληκτων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων,

από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων µε επί κεφαλής

τον νοµάρχη κ. ∆ηµήτρη Μπάιλα, τον δ/ντή της εφηµερίδας

«Κοινή Γνώµη» κ. Μάριο Βουτσίνο και τον εκπρόσωπο της ΑΙ-

ΓΑΙΟ TV κ. Μπάµπη Κουλούρα. Παραβρέθηκαν ο νοµάρχης

Ηλείας κ. Καφύρας, ο δήµαρχος Ζαχάρως κ. Χρονόπουλος και

αρκετοί κάτοικοι των χωριών.

Ο νοµάρχης Κυκλάδων έχοντας ζήσει ο ίδιος στον τόπο

του την µεγάλη τραγωδία µε το ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ», συγ-

κλονισµένος από την εικόνα των καµένων χωριών, είπε «συ-

νήθως λένε ότι η φαντασία ξεπερνάει τη λογική και το νου,

αλλά εδώ ο νους και η λογική ξεπερνάει τη φαντασία». Όσο

για την προσφορά τόνισε ότι «στην ουσία είναι ο οβολός του

κάθε µεροκαµατιάρη, του κάθε ψαρά, του κάθε εργάτη ναυ-

πηγείου και κάθε καβοδέτη».

Στη Μάκιστο δόθηκαν 1000 ελαιόδεντρα, 20 ξινόδεντρα

και 3 κουκουναριές, τα οποία παρέλαβε το Τοπικό Συµβούλιο.

Σαν Μακισταίοι θέλουµε να εκφράσουµε ολόψυχα τις

θερµές ευχαριστίες µας, πρώτα-πρώτα προς όλους τους Κυ-

κλαδίτες, τους κατοίκους των µικρών πανέµορφων νησιών

µας, για την ευαισθησία και την αλληλεγγύη που έδειξαν.

Επίσης τις ευχαριστίες µας προς την Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Κυκλάδων και την ΑΙΓΑΙΟ TV για την πρωτοβουλία και

ειδικά προς τον Σύλλογο Πελοποννησίων Σύρου και τον αν-

τιπρόεδρό του και συµπατριώτη κ. Απόστολο Κοπανιτσάνο

από την Αρήνη.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

από τις ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

• Το ελαιόλαδο και τα ελαιόδεντρα, µε απόφαση

του Τοπικού Συµβουλίου Μακίστου, θα κατανεµη-

θούν στους κατοίκους σύµφωνα µε τις καταστά-

σεις του Ελαιοκοµικού Μητρώου.
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«Σαχάρα» 400.000
στρέμματα στα καμένα

της Ηλείας και της Εύβοιας
Περισσότερα από 400.000 στρέµµατα απειλούνται άµεσα να γίνουν

έρηµος στα καµένα της Ηλείας και της Εύβοιας, ενώ άλλα 596.081 στρέµ-
µατα κρίνονται ως µετρίου κινδύνου, σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Πιο συγκεκριµένα, οι υψηλού κινδύνου περιοχές στην Εύβοια που
οδεύουν προς ερηµοποίηση αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα
ανέρχονται σε 165.452 στρέµµατα, τα οποία ισοδυναµούν µε το 67% των
καµένων εκτάσεων. Επιπλέον 80.406 στρέµµατα (32,5%) χαρακτηρίζονται
«ευαίσθητα», που σηµαίνει ότι θα πρέπει και για αυτά να γίνουν έργα ώστε
να αποτραπεί η υποχώρηση και διάβρωση του εδάφους, ώστε να καταστούν
ξανά καλλιεργήσιµα.

Ακόµα µεγαλύτερες εκτάσεις, σύµφωνα µε την έρευνα, απειλούνται
στην Ηλεία: από το σύνολο των καµένων του νοµού, ως ιδιαίτερα υψηλού
κινδύνου για ερηµοποίηση χαρακτηρίζεται το 25,8%, δηλαδή 234.730
στρέµµατα. Οι µετρίου κινδύνου ή ευαίσθητες, εκτάσεις υπολογίζονται
στα 596.081 στρέµµατα (65,6%).

«Αν δεν προστατευθούν αποτελεσµατικά οι πυρόπληκτες περιοχές από
την διάβρωση των εδαφών, που είναι η κύρια διεργασία υποβάθµισης, δια-
τρέχουν µεγάλο κίνδυνο ερηµοποίησης. ∆ηλαδή η απώλεια του εδάφους
από τη διάβρωση, σε συνδυασµό µε το µέτριο βάθος των εδαφών αυτών και
τις σχετικά ξηρές και θερµές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, θα
συντελέσει στη µειωµένη ανάπτυξη ή την απώλεια της πολυετούς βλάστη-
σης και στη δηµιουργία γυµνών ή µερικώς καλυµµένων περιοχών µε φρυγα-
νώδη βλάστηση. Επίσης µπορεί να υπάρξει µειωµένη παραγωγή των γεωρ-
γικών καλλιεργειών», λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Κώστας Κοσµάς, µέλος της Εθνι-
κής Επιτροπής κατά της Απερήµωσης και αναπληρωτής καθηγητής στο Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο, που µαζί µε τους συναδέλφους του κ. Καΐρη και
Μουστάκα συνέταξαν τους χάρτες επικινδυνότητας ερηµοποίησης των κα-
µένων εκτάσεων.

Βασικό όπλο κατά της διάβρωσης και της απογύµνωσης των εδαφών
σύµφωνα µε τους ειδικούς είναι τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιπληµµυρικά
έργα. Όπως επισηµαίνει ο νοµάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας, «µό-
νο στην περιοχή γύρω από την Ολυµπία έχουν προχωρήσει τα έργα σε ικα-
νοποιητικό βαθµό από το υπουργείο Πολιτισµού». Ο ίδιος αναφέρει ότι στις
υπόλοιπες περιοχές του νοµού γίνονται µεµονωµένες προσπάθειες από τα
δασαρχεία για την αντιµετώπιση της διάβρωσης.

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Γεωλογίας κ. Ευθύµιο Λέκκα, η περιοχή του
Νοµού Ηλείας που κινδυνεύει περισσότερο από όλες να γίνει «έρηµος»
βρίσκεται βόρεια της Ανδρίτσαινας, όπου υπάρχουν ασβεστολιθικά πε-
τρώµατα µε ελάχιστο στρώµα εδάφους. «Πρόκειται για οριστικά απολε-
σθείσες περιοχές, καθώς το όποιο έδαφος υπήρχε έχει ήδη παρασυρθεί»,
αναφέρει ο κ. Λέκκας.

Ανύπαρκτα τα αντιδιαβρωτικά έργα
Το ποσοστό των αντιδιαβρωτικών έργων που έχουν πραγµατοποιηθεί

στην Ηλεία δεν καλύπτει περισσότερο από 1% της συνολικής έκτασης των
καµένων, ενώ πολλά από αυτά έχουν γίνει µε λάθος τρόπο, επισηµαίνει ο
καθηγητής Γεωλογίας κ. Λέκκας.

«Το καλοκαίρι προχωρήσαµε σε διανοίξεις χειµάρρων για την αποφυγή
των πληµµυρών, ενώ έχουν γίνει και κάποιες αποσπασµατικές επεµβάσεις.
Όσον αφορά τα έργα υποδοµής και αποκατάστασης, προς το παρόν έχουµε
υποβάλει προτάσεις και περιµένουµε να ενταχθούν σε προγράµµατα από το
υπουργείο Οικονοµικών» αναφέρει ο κ. Κυριάκος Ηλίας, από τη ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Εύβοιας. «Η αδράνεια της κυβέρνησης
στην υιοθέτηση µέτρων αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών ώστε να
περιοριστεί ο κίνδυνος ερηµοποίησης είναι ακατανόητη.

Όπως προκύπτει και από την απάντηση του κ. ∆ήµα, οι δυνατότητες που
έχουν τα κράτη µέλη για να εξασφαλίσουν συγχρηµατοδότηση δράσεων
και πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, από τα διαρθρωτικά
ταµεία και το Ταµείο Περιφερειακής Πολιτικής, είναι τεράστιες» επισηµαί-
νουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ. Αννυ Ποδηµατά και κ. Ευαγγελία
Τζαµπάζη, οι οποίοι πρόσφατα υπέβαλαν ερώτηση στην Κοµισιόν σχετικά
µε την ερηµοποίηση.

Από τα «Νέα»

• Το παραπάνω έγγραφο µέχρι να φτάσει στους αποδέκτες δηλ. τους
ίδιους τους αγρότες, το πιθανότερο είναι να έχει περάσει ο Μάρτης.

Οι πυρόπληκτοι αγρότες µε αγωνία περίµεναν τις εντολές, του ΕΛΓΑ
και των αρµοδίων, για το τι πρέπει να κάνουν µε τις καµένες ελιές. Ελά-
χιστοι ήταν εκείνοι που πήραν µόνοι τους την πρωτοβουλία και προχώ-
ρησαν σε κλαδέµατα.

∆ηµοσιεύµατα φέρουν τον ΕΛΓΑ να καλεί µε εγκύκλιό του (στις 14
Φεβρουαρίου 2008) τους παραγωγούς να κόψουν τα καµένα.

Ο αντινοµάρχης κ. Νίκος Μιχαλόπουλος παραχώρησε συνέντευξη
Τύπου κι έκανε αναφορά σε ενηµερωτική ηµερίδα που πραγµατοποιήθη-
κε από το ΕΘΙΑΓΕ και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο στις 5-6 Μαρτίου, µε
θέµα την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιώνων καθώς και πρακτι-
κές οδηγίες προς τους γεωπόνους. Επίσης διευκρίνισε ότι το έγγραφο
του ΕΛΓΑ απεστάλη την 14η Μαρτίου και δεν αφορούσε το νοµό Ηλείας.
Οι εξατοµικεύσεις θα αρχίσουν στις αρχές Απριλίου και θα ολοκληρω-
θούν σε τρείς µήνες µε την πρόσληψη 150 γεωπόνων.

Αν οι αρµόδιοι βρίσκονται σε τέτοια σύγχυση, τότε εµείς τι να πού-
µε…
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Τα παιδιά γράφουν
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Προσωπογραφίες
Στάθης Λουμπής

Ο µπάρµπα-Στάθης µετά την κα-
ταστροφική πυρκαγιά της 24ης Αυ-
γούστου βρέθηκε στην Αθήνα µαζί
µε τη σύζυγό του κα Παναγιώτα. Το
σπίτι τους στη Μάκιστο, ήταν από
τα πρώτα που τυλίχτηκαν στις φλό-
γες και δεν έµεινε τίποτα παρά µό-
νο οι τοίχοι.

Έτσι τα παιδιά τους, τους πήραν
στην Αθήνα, τους νοίκιασαν ένα
διαµέρισµα όπου και τους συναντή-
σαµε. Μας υποδέχτηκαν µε µεγάλη
χαρά και ιδιαίτερη ζεστασιά, µιας
και τώρα πια δεν συναντούν συχνά
συγχωριανούς. Και εγώ ένιωσα λί-
γο αµήχανα, γιατί τους παλιούς αυ-
τούς ανθρώπους έχω µάθει να τους
βλέπω στο χώρο τους, το χωριό. Ο
µπάρµπα-Στάθης περιµένει στωικά
να φύγει από τη «φυλακή», να γίνει
το σπίτι του και να ξαναγυρίσει
στον τόπο του.

– Θα προτιµούσα να τα λέγαµε
στο παραγώνι, στο σπίτι σας στη
Μάκιστο, αλλά δυστυχώς για
όλους τους Μακισταίους, η ζωή τα
έφερε διαφορετικά.

– Βέβαια! Στο τζάκι θα ήτανε
ωραία αλλά η ζωή τα έφερε πολύ
ανάποδα. Ξέρετε τι ήταν η Μάκι-
στος, του Μπαράκου; Όλα τα γύρω
χωριά ελέγανε «σαν του Μπαρά-
κου!». Πραγµατικώς, ήτανε από όλα
τα χωριά πρώτη στα εισοδήµατα,
στα βρωµοκρίθια…

– Εννοείς τα δηµητριακά, σιτά-
ρι, κριθάρι, βρώµη κ.λπ.

– Ναι. Είχαµε και τις σταφίδες.
Εβγάζαµε οι Μπαρακίτες, ίσαµε δώ-
δεκα τόνους σταφίδα, τη µαύρη
σταφίδα. Αλλά και τα αµπέλια, τα
κρασιά. Ετρυγάγανε µέχρι τις 15
Οκτώβρη οι Μπαρακίτες.

– Οι άλλοι οι Σκληβαίοι ή οι Τρυ-
παίοι δεν είχανε;

– Οι Τρυπαίοι είχανε κάποια πε-
ριουσία, αλλά οι Σκληβαίοι, κάπως ο

τόπος τους δεν ήτανε τόσο καλός
και δεν βγάζανε πολλά εισοδήµατα.

Ετρυγάγαµε όλο το Σεπτέµβρη.
Ο κατώτερος έβγανε από 300 οκά-
δες, ενώ οι ανώτεροι βγάζανε από
1000 οκάδες κρασί. Και εκουβαλά-
γανε οι Αντριτσάνοι, αγωγιάτες*,
ίσα µε 80 µουλάρια, το µούστο…
Και εµένανε επάνω σταφύλια, εµέ-
νανε ατρύγητα τα αµπέλια…

– Εννοείς ότι είχε πάρα πολλά
και δεν τα πρόφθαναν;

– Ναι. Αυτή ήταν η Μάκιστος πα-
λιά Ήταν καλύτερα τα παλιά χρό-
νια. Είχε κόσµο, κίνηση, επηγαίνα-
µε στην εκκλησία... Και ήταν αγαπη-
µένο χωριό. Μόνο όταν ερχόσαντε
∆ηµοτικές εκλογές είχαµε ενοχλή-
σεις µεταξύ µας. Μετά µονιάζαµε
πάλι. Για να καταλάβετε και να µην
µιλάγαµε µε κάποιον, όταν εκείνος
είχε επισκέπτες και τους έφερνε
στο καφενείο, τους καλωσορίζαµε
και τους κερνάγαµε.

– Να πάρουµε λίγο τα πράγµατα
από την αρχή. Νοµίζω ότι στο χω-
ριό, είσαι από τους µεγαλύτερους
στην ηλικία. Θέλεις να µου πεις πό-
σο χρονών είσαι;

– Είµαι ενενήντα παρά ένα χρό-
νο.

– ∆ηλαδή είσαι 89 χρονών. Εύ-
χοµαι να τα εκατοστίσεις και να εί-
σαι γερός.

– Να τα εκατοστίσω, αλλά να
περπατάω…

– Θα περπατάς, αλλά για πες
µου πότε γεννήθηκες;

– Γεννήθηκα στη Μάκιστο το
1919. Ο πατέρας µου ήταν ο ∆ηµή-
τρης Λουµπής και η µάνα µου, η Γα-
ρυφαλλιά, ήταν από την Καλλίδωνα
από τους Κουτσοπουλαίους.

– Πόσα αδέλφια είσαστε;
– Είµαστε τέσσερα αδέλφια.

∆ύο και δύο. Εγώ ήµουνα ο µεγαλύ-
τερος, µετά ήτανε η Ελένη που
παντρεύτηκε στου Γρέκα, η Γεωρ-
γούλα που παντρεύτηκε στου Κου-
µουθέκρα και ο µικρότερος, ο Λάµ-
προς.

Στη Μάκιστο πήγαµε στο σχο-
λείο, το ∆ηµοτικό. Στη Ράχη, στου
Παυλοφώτη το σπίτι, που ήτανε τό-
τε σχολείο. Είχαµε δάσκαλο τον
∆ηµοσθένη Πόθο, που µετά έγινε
παπάς.

– ∆εν ήτανε παπάς τότε;
– Όχι, µετά έγινε. Εγώ τέλει-

ωσα το ∆ηµοτικό και µετά πήγα για
τις δουλειές, µέχρι που έγινα είκοσι
χρονών και πήγα φαντάρος.

Πέρασα περιοδεύων τον Ιούλη
του ’40 και κρίθηκα ικανός. Μπο-
ρούσα όµως αντί για φαντάρος, να
πάω για χωροφύλακας και έκανα τα
χαρτιά µου. Θα παρουσιαζόµουνα
τον Απρίλη του ’41. Τον Οκτώβρη
του ’40 όµως έγινε ο πόλεµος και
δεν µε πήρανε. Από την κλάση µου
πήγανε στρατιώτες στον πόλεµο.

– Θυµάσαι ποιοι ήταν.
– Ήτανε ο Θανάσης ο Λαµπρό-

πουλος, ο Γιώργος του Παπά (Πό-

θος) που ήταν στην αστυνοµία, είχε
και βαθµό, και ο Γιαννάκος του Παί-
δαρου (Αθανασόπουλος) ο ξαδερ-
φός µου.

– Από πού ήταν εξάδελφος σου
ο Γιαννάκος;

– Η µάνα του ήταν αδερφή του
πατέρα µου.

– ∆εν πήγες δηλαδή στον πόλε-
µο. Έµεινες εδώ στο χωριό µε την
κατοχή;

– Ναι βέβαια. Εκείνο που θέλω
να πω είναι, ότι στην κατοχή το χω-
ριό µας δεν πείνασε. Αν πείνασε και
κανείς, λίγοι… Εσπέρναµε και την
τελευταία πεζούλα και την κουτσο-
περάσαµε τα τρία-τέσσερα χρόνια.
Τα χωράφια τότε τα είχανε ζεξιές*.

– ∆ηλαδή;
– Τα µισά χωράφια τα σπέρνανε

τον ένα χρόνο και τα άλλα µισά τα
οργώνανε Απρίλη-Μάη και τα σπέρ-
νανε ρεβίθια. Τον άλλο χρόνο τα
σπέρνανε στάρι πάλι.

– Εσείς, δηλαδή η οικογένεια
των Λουµπαίων, νοµίζω ότι είχατε
και έναν µύλο…

– Το µύλο τον είχαµε και υπάρ-
χουν ακόµα τα ερείπια του στο πο-

τάµι. Είναι στο ποτάµι στην περιοχή
που λέγεται «Μύλος».

– Ήταν σηµαντικό νοµίζω να
έχει κάποιος µύλο στην Κατοχή.
Εσύ δούλεψες στο µύλο;

– Όχι και τόσο πολύ. Ήταν νερό-
µυλος και ήταν πολύ δύσκολο, ειδι-
κά το χειµώνα, να γυρίσουµε το νε-
ρό από το ποτάµι. Το πιάναµε από
ψηλά στο Παλιολείβαδο*, εκεί ήταν
η δέση*. Όταν φούσκωνε το χειµώ-
να το ποτάµι την έκοβε τη δέση. Άν-

τε τώρα να «καραβώσεις» το ποτά-
µι…; Και υπήρχε το µυλαύλακο που
ερχότανε το νερό στο µύλο. Έπε-
φτε σε ένα βαγένι που ήτανε στενό,
ας πούµε σαν χωνί, για να δηµιουρ-
γεί την πίεση. Αυτό το κλίναµε µε
µια τάβλα από πλατάνι. Και µε την
πίεση χτύπαγε τη φτερωτή και γύρι-
ζε τις µυλόπετρες που ήταν από πά-
νω, όχι εκεί κάτω στο νερό. Οι µυ-
λόπετρες τρίβανε το σιτάρι και το
κάνανε αλεύρι.

– Το σιτάρι το έτριβαν µε το
φλοιό. Το αλεύρι ξεχώριζε από το
πίτουρο ή ήταν ολικής αλέσεως;

– Το κοσκινάγανε µετά οι γυναί-
κες και βγάνανε το πίτουρο.

– Μέχρι πότε δούλεψε αυτός ο
µύλος;

– Μέχρι το 1946. Βγήκανε οι κυ-
λινδρόµυλοι τότε και δεν πήγαινε
κόσµος πια. Είχε στη Ζαχάρω κυ-
λινδρόµυλο.

Το ’45 µε πήρανε φαντάρο,
ήµουνα 25 χρονών και υπηρέτησα
τέσσερα χρόνια γιατί άρχισε ο εµ-
φύλιος το ’47.

– Πολέµησες δηλαδή µε τον τα-

Η Ακριβή Λουµπή σέρνει πρώτη το χορό…
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κτικό στρατό στον εµφύλιο πόλε-
µο. Θέλεις να πεις κάτι γι’ αυτό;

– Αν πολέµησα λέει; Ήµουνα
στην αρχή στη Χαλκίδα κι από εκεί
µας πήγανε στο Αµύνταιο µέχρι τον
Απρίλη του ’46. Από εκεί έγινε από-
σπαση και πήγα στα Ελληνοσερβι-
κά σύνορα στο όρος Μπέλλες, στη
λίµνη ∆οϊράνη. Οι αριστεροί δεν
παρέδωσαν τα όπλα κι ο στρατός
είχε τις δικές του επιχειρήσεις.
Όπως το ’47 - ’48 - ’49, τέτοιες επο-
χές να µην ξαναγυρίσουν.

– Έχεις πολύ δίκιο. Αδερφός
πολεµούσε τον αδερφό.

– Είπα, να µην ξαναγυρίσουν.
Αυτή τη φαγωµάρα οι Εγγλέζοι τη
δηµιουργήσανε. Αλλά βλέπω και
σήµερα συνεχίζουνε να κάνουν
κουµάντο. Ας πούµε τι ήθελαν τώρα
στο Ιράκ;

– Απολύθηκες λοιπόν το ’49.
– Και ήρθα στο χωριό, ήµουνα

τριάντα χρονών και άρχισα να δου-
λεύω τα αγροτικά. Κοίταξα πρώτα
να παντρέψω την αδερφή µου την
Ελένη.

– Είχες δυο αδερφές και έπρε-
πε να µαζέψεις δύο προίκες.

– Καλά περνάγαµε βέβαια, δου-
λεύαµε, αλλά δεν υπήρχαν και πολ-
λά χρήµατα.

– Για µεροκάµατο πήγαινες σε
άλλους;

– Είχαµε δικά µας χτήµατα και
δεν προλάβαινα. Πήγαινα στις στα-
φίδες, µόνο για χαράκι το Μάη, για-
τί ήταν περισσότερα τα χρήµατα, 70
µε 80 δραχµές µεροκάµατο και πή-
γαινα και τον Αύγουστο για τρύγο,
στον Πύργο. Όλο το χωριό πηγαί-
ναµε στις σταφίδες.

– Είπες ότι είχε πολλά αµπέλια
στη Μάκιστο, πως τα προλαβαίνα-
τε;

– Και σταφίδες είχαµε, βάζαµε
εργάτες αλλά κάναµε και δανεικα-
ριές. Στο σκάψιµο, µια βδοµάδα
εσκάβαµε στου ενός και την επόµε-
νη στου άλλου…

– Είχατε και κοπάδι µε πρόβα-
τα, έτσι δεν είναι; Θυµάµαι στο
Σχολείο, µας είχε ρωτήσει ο δά-
σκαλος πως γίνεται το βούτυρο.
∆εν ξέραµε κανείς και απάντησε ο
∆ηµήτρης ο δικός σου. Βγάζατε
και βούτυρο νοµίζω…

– Την άνοιξη τα σµίγαµε 3-4
τσοπάνηδες τα πρόβατα και τα αρ-
µέγαµε. Είχαµε την κάδη και εκεί
µέσα χτυπάγαµε το γάλα και βγά-
ναµε το βούτυρο.

– Τα είχατε στη «Γούβα»;
– Και στη «Γούβα» και στον

«Πλάτανο». Οι Μπαρακίτες είχανε

εξοχικά και το καλοκαίρι πήγαιναν
εκεί. Εµείς στον «Πλάτανο», οι Πα-
παδαίοι στην «Αιτία», οι Παυλαίοι
στη «∆άφνη», οι Κοκκαλιαραίοι και
οι Ποθαίοι στον «Αγιώρη», του Κου-
φού στη «Γλίνα». Όπου είχε νερό
ήτανε τα εξοχικά…

– Τα ζώα τα πηγαίνατε στο βου-
νό; Πες µας λίγο για το βουνό.

– Ήταν πολύ ωραία στο βουνό.
Άκουγες τις φλογέρες που παίζανε
οι τσοπάνηδες, τα τροκάκια και τις
πέρδικες που λαλήγανε…

– Είχε πέρδικες το βουνό; Τι άλ-
λα πουλιά είχε;

– Άκουγες τον κούκο, τα αηδό-
νια, ήταν µελωδία…

Μετά την αδερφή µου την Ελέ-
νη παντρεύτηκα κι εγώ.

– Η πρώτη σου γυναίκα ήταν
νοµίζω από του Γολέµη (Ροδινά);

– Ήταν η Ακριβή, από την οικο-
γένεια Μπόκολου και το προξενιό
το έκανε ο Θανάσης ο Παναγού-
λιας.

– Γνωστός προξενητής της πε-
ριοχής.

– Βέβαια, είχε παντρέψει πολ-
λούς. Μετά από µένα, κάνα χρόνο
παντρεύτηκε και η αδερφή µου η
Γεωργούλα και µετά από δύο χρό-
νια παντρεύτηκε κι ο αδερφός µου
ο Λάµπρος.

– ∆ηλαδή µέχρι τότε µένατε
όλοι µαζί;

– ∆εν είχαµε άλλο σπίτι, αλλά
δεν είχαµε και οικόπεδο µέσα στο
χωριό, γιατί έναν κήπο που είχαµε
τον δώσαµε τότε για να γίνει το
Σχολείο που υπάρχει σήµερα.

– ∆ηλαδή;
– Ήτανε τότε δασκάλα, η ∆ώρα

∆ιονυσοπούλου από την Κρέσται-
να, άραγε θα υπάρχει τώρα; Ήτανε
εδώ στην Αθήνα, είχα µάθει και µά-
λιστα είναι η νονά της Γιώτας του
Γιάννου…

– Αναφέρονται αρκετοί στη
συγκεκριµένη δασκάλα αλλά εµείς
δεν την προλάβαµε και δεν γνωρί-
ζουµε κάτι γι’ αυτήν.

– Έγινε τότε, το ’55 µάλλον,
ένας νόµος που έλεγε να φτια-
χτούν Σχολεία στα χωριά που δεν
είχαν. Εµείς δεν είχαµε και ανάλο-
γα µε το πληθυσµό του χωριού, µας
έκοψαν το ποσό των 60.000 δραχ-
µών και µάλιστα τα κατέθεσαν στο
Ταµείο της Κρέσταινας.

– Ποιος ήταν τότε πρόεδρος
στο χωριό, θυµάσαι;

– Νοµίζω, πρέπει να ήταν ο γε-
ρο-Ποθογιώρης. Εψάχνανε τότε για
οικόπεδο, η Σχολική Επιτροπή.

– Ποιοι αποτελούσαν τη Σχολι-
κή Επιτροπή;

– Ο γερο-Βγενύσιος (∆ιονύσιος)
Κοκκαλιάρης, ο γερο-Αλικαίος (Πό-
θος), ο Παπα-Πόθος και η ∆ασκάλα.
Κανονίσανε στην αρχή το Σχολείο
να γίνει στα Περιβόλια. Ήταν πολύ
ωραίο το µέρος εκεί, προσήλιο και
είχε και ωραία λάκα* για µπάλα, µη
συζητάς... Ήτανε Λαµπραίικα εκεί.
Αλλά τελικά δεν τα βρήκανε και ένα
βράδυ ήρθανε στο σπίτι. Ήτανε Νο-
έµβρης και θυµάµαι µάλιστα ότι
τρώγαµε φακές. Η δασκάλα κράτα-

γε τα πρακτικά και ρωτήσανε τον
πατέρα µου αν έδινε τον κήπο του.
Μπροστά από το δικό µας, ήτανε
του Νικολού (Αθανασόπουλου) και
ότι τους το έδινε χωρίς τίποτα. Ο
πατέρας µου τους είπε: «αφού το
δίνει ο Νικολός το δίνω κι εγώ».
Έπρεπε µέχρι το Γενάρη να αποφα-
σίσουνε γιατί αλλιώς θα χάνανε τα
λεφτά. Εγώ αντέδρασα τότε, γιατί
χρειαζόµαστε το οικόπεδο, έπρεπε
να φτιάξουµε σπίτι, δεν χωράγαµε
όλοι στο πατρικό. Τελικά πήγανε
στην Κρέστενα και κάνανε τα συµ-
βόλαια και έτσι έγινε το Σχολείο.

– Το σπίτι πως το φτιάξατε,
αγοράσατε το οικόπεδο;

– Εκεί πέρα στου γερο-Αντρία
εβγάναµε την πέτρα, για να φτιά-
ξουµε σπίτι στα «Γαλάρια». Το χω-
ράφι αυτό ήταν του ∆ήµο-∆ήµου,
ήξερα ότι το πούλαγε και το κοίτα-
ζα. Όµως τότε πούλαγε και ο Κου-
φόγιαννης (Βλάχος) το σπίτι στην
πλατεία και ενώ τα είχαµε συµφω-
νήσει για να το πάρουµε, µετά µου
ζήτησε περισσότερα λεφτά και µου
κακοφάνηκε.

– Τι αξία είχε ένα τέτοιο σπίτι
τότε;

Έξι χιλιάδες δραχµές το ’62 –
’63, αλλά αυτό ήταν µόνο το σπίτι
και ήτανε πρόβληµα που θα βάλου-
µε τα ζώα, τα ξύλα. ∆εν είχε αυλή.

– Γιατί δεν χτίσατε στα «Γαλά-

ρια»;
– Επειδή ήτανε άλλοι µπροστά

από το δικό µας και είχανε εκεί τους
στάβλους. ∆εν έκανε για σπίτι εκεί.

– Το δάσος στα «Γαλάρια»
υπήρχε από παλιά;

– Έτσι ήτανε πάντα. Και στη
Βαµπακιά* βγάζαµε τον άµµο. Είχε
καλό καθαρό άµµο, από τον Απρίλη
και µετά άµα έπιανε ξέρα*.

– Υπάρχει ακόµη ο λάκκος εκεί
και αναρωτιόµαστε εµείς οι νεότε-

ροι τι σηµαίνει.
– Όλοι όσοι χτίζανε σπίτια, εκεί

βγάζανε άµµο.
Πήγα λοιπόν ένα πρωί –Απρίλης

ήτανε– και περπάτησα µέσα στο
χωράφι του ∆ήµο-∆ήµου. Άµα δεν
περπατήσεις ένα µέρος, ας είναι
στον τόπο σου, δεν µπορείς να το
εκτιµήσεις. Έπιανε από τη Λιµου-
τσάρα* µέχρι εκεί που είναι τώρα το
σπίτι του Λάµπρου. Μου άρεσε και
είπα στον αδερφό µου να το πάρου-
µε. Το ίδιο βράδυ πήγα στο γέρο-
∆ήµο. Είχε πάει όµως κι άλλος εν-
διαφερόµενος πριν από µένα, που
του έδινε 20.000 δραχµές. ∆εν ήθε-
λε όµως να το δώσει σ’ εκείνον. Και
συµφωνήσαµε να το πάρω εγώ µε
6.000 δραχµές. Εγώ είχα εκείνη τη
στιγµή 4000 δραχµές µαζί µου και
του είπα να του δώσω τα υπόλοιπα
µε τα συµβόλαια. Μου απάντησε ότι
τα χρήµατα τα χρειαζόταν το Σε-
πτέµβρη και δεν ήθελε τίποτα εκεί-
νη τη στιγµή. Ήθελε τότε να πάρει
κάτι για τα κορίτσια του στην Αθή-
να. Του αρκούσε ο λόγος µου. Και
έτσι φτιάξαµε το σπίτι.

– Εννοείς το σπίτι του Λάµ-
πρου.

– ∆εν έγινε για το Λάµπρο. Έγι-
νε ένα Λουµπαίικο σπίτι και ρίξαµε
τις πούσιουλες* σε ποιον θα τύχει.
Και τράβηξε ο ∆ηµήτρης ο γιός

Όργωµα στον Πλάτανο

Συνέχεια από τη σελ. 9
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µου… Τότε πήγε ο κάθε ένας σπίτι
του και χωρίσαµε και την περιουσία,
τα αµπέλια, τις ελιές. Είχαµε περι-
ουσία γιατί δουλεύαµε δεν ξενιτευ-
τήκαµε.

– Είχε οικογένεια ο Λάµπρος
τότε;

– Βέβαια είχαµε παντρευτεί και
οι δύο, είχαµε παιδιά και δεν χωρά-
γαµε όλοι µαζί. Το ’71 όµως έχασα
τη γυναίκα µου την Ακριβή….

(Εδώ έγινε µια παύση και από
σεβασµό δεν επεκταθήκαµε περισ-
σότερο.)

– Έµεινες µόνος µε τρία παιδιά.
Πιστεύω ότι αυτό, θα ήταν πάρα
πολύ δύσκολο για σένα.

– Έµεινα µε τρία παιδιά µικρά. Ο
∆ηµήτρης ήτανε 13 χρονών, η Λί-
τσα 11 και η Φωτεινή 8 χρονών.
Έκατσα τρία χρόνια έτσι µε την οι-
κογένεια µου και ήτανε πολύ δύ-
σκολα χωρίς νοικυρά. Αργότερα
µου έκαναν ένα προξενιό, κάπου
βρέθηκε µια γυναίκα που τη λένε
Παναγιώτα και παντρευτήκαµε. Εί-
χε ένα παιδί από τον πρώτο γάµο
της, τον Ζώη, το οποίο δέχτηκα σαν
δικό µου. Και κάναµε µαζί άλλα δύο
παιδιά, την Γεωργία και την Αφροδί-
τη.

– Έχετε έξι παιδιά και αρκετά
εγγόνια από όσο γνωρίζω.

– Ο ∆ηµήτρης έχει το Στάθη και
την Ακριβή, η Γαρυφαλλιά στα Χα-

νιά έχει την Ελευθερία και την Ακρι-
βή, η Γεωργία έχει το Νεκτάριο και η
Αφροδίτη έχει την Ανδριάνα. Έξι
και τα εγγόνια. Καλά είναι τα παιδιά
µου τακτοποιηµένα, έχουν όλα τις
δουλειές τους και µάλιστα ο ∆ηµή-
τρης πήρε σύνταξη πέρυσι από την
«Ολυµπιακή» όπου δούλευε.

– Πες µας τώρα πως νοιώθεις
που αναγκάστηκες σ’ αυτή την ηλι-
κία να φύγεις από το χωριό και να

έρθεις να µείνεις στην Αθήνα;
– Σαν να είµαι στο «Γεντί-Κου-

λέ». Σαν φυλακή, σαν να είµαι στον
«Κορυδαλλό»...

– Είναι πολύ στενάχωρα για σέ-
να.

– Τι να κάνω; Βγαίνω έξω και
δεν βρίσκω κανέναν να κουβεντιά-
σω. Τι να κάνω; Κάπου λέει είναι
ένα ΚΑΠΗ εδώ πιο κάτω. Αλλά πάω
και βρίσκω κάτι «σαράβαλα»… Τι να
πω µαζί τους;

– Εννοείς ότι οι άλλοι είναι…
µεγάλοι;

– (Γέλια)
– Στη φωτιά ήσουνα στο χωριό;
– Εγώ όχι. Ήµουνα στην Αθήνα

για κάποιες εξετάσεις. Εδώ η κυρά
Παναγιώτα ήτανε.

– Κυρά Παναγιώτα θέλεις να
µας πεις και εσύ κάτι;

– Κα Παναγιώτα: Να σας πω.
Εγώ την Αθήνα την έχω συνηθίσει.
Ερχόµουνα συχνά και παλιότερα.
Τα παιδιά, τα εγγόνια µου όλα είναι
εδώ. Αλλά στο χωριό δούλεψα από
το ’73 µέχρι τη µέρα που καήκαµε.

– Που βρισκόσουνα την ώρα
της φωτιάς;

– Εκείνη την ώρα βάζαµε να φά-
µε. Ήταν εκεί και η Στέλλα µε τα
παιδιά και η Ανδριάνα της Αφροδί-
της. Ευτυχώς που είχα την εγγονή
µου την Ανδριάνα µαζί µου, αλλιώς
είχα σκοπό να πάω για να αµολήσω
τις γίδες στα «Γαλάρια». Τη φωτιά

µε την πρώτη µατιά την είδα στου
«Λιά τ’ αλώνι»* και µε τη δεύτερη
είχε φτάσει στο «Παλιολάζι».*
Έτρεξα µε το παιδί µέχρι του Νιόνι-
ου και ήρθε ο Αγροφύλακας και µας
είπε να φύγουµε από το χωριό. «Με
τι να φύγουµε χριστιανέ µου», του
είπα. «Θα µας προφτάσει η φωτιά
µέχρι να πάµε στον Αϊ-Γιώργη». Ευ-
τυχώς όµως εκείνη τη στιγµή πέρα-
σε ο Χρήστος ο Βλάχος µε τη Ζωή

και µας πήραν στο αυτοκίνητο. Πε-
ράσαµε από του Κουµουθέκρα και
οι Κουµουθεκραίοι είχανε µαζευτεί
στο Σχολείο και κοιτάζανε τη φω-
τιά. Και τους άλλους, τους δικούς
µας το Νιόνιο, το Γιώρη τον Πόθο,
τους είδαµε στον Αϊ-Γιώργη που
κοίταζαν κι εκείνοι τη φωτιά….
Έχασαν χρόνο και τελικά καήκανε.
Ώσπου να φτάσουµε στο Μπισκιναί-
ικο γεφύρι είχε φτάσει στα «Γρυλό-
βουνα»* η φωτιά. Εκεί ο Χρήστος
πήρε και τη νονά του µαζί µας και
πήγαµε όλοι κάτω στη θάλασσα. Τι
να πω, αυτό το πράγµα ήτανε φρί-
κη. Κι εγώ, αν δεν είχα το παιδί θα
πήγαινα στις γίδες. Να προλάβαινα
να τις έλυνα. Με στεναχωρεί που
καήκανε δεµένες. Ας ήτανε ελεύθε-
ρες τουλάχιστον…

– Μην το σκέφτεσαι, γιατί µπο-
ρεί να µην πρόφθανες ούτε και
εσύ, όπως χάθηκαν τόσοι άλλοι.

– Μη συζητάτε τι έγινε...
– Τι περιµένετε από δω και πέ-

ρα;
– Μπάρµπα Στάθης: Να πάω στο

χωριό. Αλλά είναι εµπρός γκρεµός
και πίσω ρέµα. Το χωριό πρέπει να
ελιοφυτευτεί πάλι. Όλος ο ∆ήµος
είχε ελιές και καήκανε. Αλλά ποιος
θα τις βάλει και πάλι τις ελιές; Θέ-
λουνε γούβες, θέλουνε πότισµα το
καλοκαίρι. Και το κυριότερο τα λε-
φτά που είναι; Εµείς το λάδι είχαµε.
Πως θα τις αγοράσουµε τώρα, πως
θα πληρώσουµε το τρακτέρ να τις
οργώνει ή να τις ποτίζει;

– Αυτό είναι ένα ερώτηµα.
– Είπανε θα περάσει ο ΕΛΓΑ για

δεύτερο έλεγχο. Να πετάξουνε για
να δώσουνε λιγότερες αποζηµιώ-
σεις… Αλλά φοβάµαι ότι τώρα θα
γίνει πιο επικίνδυνο να πιάσει φω-
τιά µε τα χορτάρια που πετάξανε.
∆εν υπάρχουν πουθενά και ζώα να
τα φάνε… ∆εν µε έχουν πάει ακόµα
στο χωριό, αλλά το έχω δει στην τη-
λεόραση. Μαύρο-πράσινο. Βέβαια

πιστεύω ότι το βουνό θα ξαναγίνει
και εσείς οι νεότεροι µπορεί να το
ξαναδείτε...

– Μας παρηγορείς µπάρµπα-
Στάθη.

– Εγώ περιµένω να γίνει το σπί-
τι. Να ξαναγυρίσω στο σπίτι µου. Εί-
πανε ότι κάποιος θα τα φτιάξει, ο
Βαρδινογιάννης. Ανησυχώ. Για να
δούµε. Περιµένω να φυτρώσει και
κανένας ασφένταµος, κανένας
σκίντος, να πρασινίσει λίγο. Εγώ
για δουλειά δεν είµαι τώρα, αλλά
έτσι να κάθοµαι, να αγναντεύω και
να ξεσκάω. Αυτό περιµένω.

– Εύχοµαι να γίνει γρήγορα το
σπίτι σας και να ανταµώσουµε και
πάλι σε µια καταπράσινη Μάκιστο.

(Επιµέλεια:
∆ήµητρα Κοκκαλιάρη)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Αγωγιάτες: Οι άνθρωποι που

µεταφέρουν φορτία µε τα υποζύγιά
τους.

Ζεξιές: Τα µέρη που καλλιερ-
γούσαν εναλλάξ.

∆έση: Το σηµείο που έδενε κά-
ποιο αυλάκι νερού από το ποτάµι.

Λάκα: Επίπεδη τοποθεσία.
Ξέρα: Ξηρασία.
Πούσιουλες: Κλήρος.
Παλιολίβαδο: Τοπωνύµιο κοντά

στο ποτάµι.
Βαµπακιά: Τοπωνύµιο κάτω από

το λόφο του χωριού (Παλιότερα,
εκεί καλλιεργούσαν βαµβάκι).

Λιµουτσιάρα: Τοπωνύµιο ΝΑ
του χωριού.

Λιά τ’ αλώνι: Τοπωνύµιο ΝΑ του
χωριού.

Παλιολάζι: Τοπωνύµιο, ανατολι-
κά του χωριού.

Γρυλόβουνα: Οι δύο λόφοι που
σχηµατίζουν το φαράγγι κοντά
στην Αρήνη.

Στη δηµοσιά προς τον Πλάτανο

Με την κ. Παναγιώτα. Μάρτης του 2008
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Στο χώρο του συλλόγου µας ανέκαθεν
υπήρχε αντιπαράθεση ανάµεσα σε δύο απόψεις

Τη µία άποψη που θέλει ένα σύλλογο να
ενώνει, να διεκδικεί, να συνεργάζεται µε τις θε-
σµοθετηµένες αρχές, να σέβεται τις απόψεις
των µελών του και τις δηµοκρατικές διαδικα-
σίες, να θέλει να αλλάξει πράγµατα προς το κα-
λύτερο, και να µη προσβάλει και απαξιώνει τα
µέλη του και την άλλη άποψη που το µόνο που
την ενδιαφέρει είναι η αντιπαλότητα και η αντι-
παράθεση µε τις αρχές έτσι για να είµαστε αντί-
θετοι, ο έλεγχος του συλλόγου από αυτούς ,η
αδιαφορία για την λύση των προβληµάτων, η
προσπάθεια να µην αλλάξει τίποτα προς το κα-
λύτερο και βέβαια η προσωπική τους προβολή.
Για να πετύχει τους στόχους της χρησιµοποιεί
κάθε θεµιτό και αθέµιτο µέσο όπως την καταπά-
τηση κάθε διαδικασίας, την απαξίωση των µε-
λών και την συκοφάντησή τους, σενάρια πίσω
από τις πλάτες των άλλων και έλεγχο όλων των
ενεργειών του συλλόγου προκειµένου να προ-
βάλουν ό,τι θέλουν και να αποκρύπτουν ό,τι δεν
τους συµφέρει. Χρησιµοποιούν την εφηµερίδα
σαν προσωπικό όργανο δικό τους, όπως θα
αποδείξω παρακάτω, και όχι σαν εφηµερίδα του
συλλόγου. Νοµίζουν ότι σύλλογος είναι µόνο
αυτοί και κανένας άλλος και φέρονται αναλό-
γως. Η αποθέωση των «δηµοκρατικών αντιλή-
ψεων και πρακτικών».

Το τελευταίο καιρό και κύρια µετά τις φω-
τιές, ξεκίνησαν τόσο µέσα στο σύλλογο αλλά
και εκτός τακτικές προσβολής και απαξίωσης
κάποιων µελών του ∆.Σ. τόσο σε προσωπικό
όσο και συλλογικό επίπεδο.

Αυτά εντάθηκαν µε αφορµή την ηµερίδα αλ-
λά και για τη λειτουργία του συλλόγου.

Απόψεις και πρακτικές που βγήκαν στην επι-
φάνεια και έλεγαν ότι τελικά πρέπει όλοι να
υπακούµε στις απόψεις κάποιων υψηλών καθο-
δηγητών γιατί αυτοί «ήξεραν», έχουν προσφέ-
ρει πολλά, και κατά συνέπεια οι εκ µακρόθεν
γνώστες των πάντων έπρεπε να έχουν το αλά-
θητο και εµείς οι ταπεινοί θνητοί έπρεπε να δώ-
σουµε γη και ύδωρ στο µεγάλο αφεντικό.

Βέβαια είχαν προηγηθεί επιθέσεις και προ-
σβολές τόσο στο πρόσωπό µου όσο και στο
πρόσωπο του προέδρου από τους υπόλοιπους
της οµάδας, χωρίς βέβαια ποτέ να ζητήσουν ού-
τε ένα συγνώµη, µε αποκορύφωµα µία αισχρή
επιστολή που διαβάστηκε στην έκτακτη Γ.Σ. και
έλεγε πως το ∆.Σ. πήρε παράνοµο χρήµα από
το ∆ήµο και γι’ αυτό είµαστε υποτελείς του ∆η-
µάρχου!!!

Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες κάποιας
νέας δυσάρεστης εµπειρίας. Όλα αυτά συν-
δυάστηκαν και µε αντιδηµοκρατικές µεθόδους
και συµπεριφορές που βέβαια καταδικάστηκαν
από την έκτακτη Γ.Σ.

Όµως τα πράγµατα δε σταµάτησαν εκεί και
όπως φάνηκε στη συνέχεια, στην εκλογοαπο-
λογιστική συνέλευση ξεδιπλώθηκε όλο το σε-
νάριο και οι παλαιοµοδίτικες τακτικές για την

άλωση του κάστρου και την αποποµπή του εχ-
θρού, που είχε το θράσος να έχει άποψη και µά-
λιστα αντίθετη από τη δική τους, όταν η οµάδα
αγνοώντας τους πάντες και τα πάντα είχε προ-
σωποποιήσει τη λειτουργία του συλλόγου και
είχε ανακηρυχτεί σε αλάνθαστο κριτή των πάν-
των.

Αποδείχτηκε µε τον πιο τρανό τρόπο ότι
όταν όλοι µας αγωνιούσαµε για το πώς θα αντι-
µετωπίσουµε τη µεγάλη συµφορά που έπληξε
τον τόπο µας αυτοί ασχολούνταν µόνο µε το
πώς θα απαξιώσουν, θα προσβάλουν όσους
ήταν αντίθετοι µε αυτούς και στη συνέχεια να
διαλύσουν και να ελέγξουν το σύλλογο.

Αυτές τις πρακτικές που χρησιµοποίησαν τις
ξέρουµε και εµείς καλύτερα από αυτούς.

Αυτό το έργο το έχουµε ξαναδεί και ξέρου-
µε πολύ καλά την αρχή, τη µέση και το τέλος.
Και το τέλος είναι πάντα τραγικό κύρια για τους
ίδιους που σε τελική ανάλυση δεν µας ενδιαφέ-
ρουν.

Όµως οι δηµοκρατικές µας ευαισθησίες και
η ιδεολογία µας δεν µας επέτρεπαν να παίξου-
µε τέτοια παιγνίδια σε βάρος του συλλόγου αλ-
λά και του τόπου µας.

Είναι χαρακτηριστικό της νοοτροπίας τους
ότι την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που έλεγε
το αυτονόητο ότι, δε µπορεί ο καθένας να κάνει
ότι θέλει και να λέει ότι θέλει χωρίς να υπάρχει
απόφαση του ∆.Σ. και ότι όλη η δράση µας πρέ-
πει να συντονίζεται από το ∆.Σ. ούτε την ανέ-
φεραν στην προηγούµενη εφηµερίδα αλλά ού-
τε και την έγραψαν στα πρακτικά της Γ.Σ. παρά
την επισήµανση που έγινε, ενώ έγραφαν ότι
ήθελαν, εκτός από την απόφαση της Γ.Σ. γιατί
δεν τους εξυπηρετούσε και έπρεπε να την θά-
ψουν.

Άλλη άποψη δεν υπήρχε σε εκείνη τη Γ.Σ.
για να περάσει στη εφηµερίδα παρά µόνο µία
κατάπτυστη επιστολή του εκ µακρόθεν καθοδη-
γητή που έλεγε ότι, «όσοι τελικά δεχτούµε τη
συνδροµή του οµίλου δεν έχουµε αξιοπρέπεια
,είµαστε πανούργοι και σύραµε το χωριό µε
εξευτελιστικό τρόπο στη ταπείνωση και την
εξάρτηση από τη πολιτεία και τους πλούσιους
δωρητές». Αυτή είναι η άποψή τους για τους
πατριώτες µας που έπαθαν ζηµιά και θέλουν να
φτιάξει το σπίτι τους ο όµιλος Βαρδινογιάννη.
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ για την ειλικρίνειά τους και
για την άποψη που έχουν για τους συµπατριώ-
τες µας.

∆εν µας λέει όµως πως θα γίνουν πάλι τα
σπίτια, όταν µάλιστα υπάρχουν τόσες δυσκο-
λίες από τους υπόλοιπους πυροπαθείς, για την
κατασκευή των σπιτιών τους, και οι αιτήσεις εί-
ναι ελάχιστες µέχρι στιγµής .

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΧΤΥΛΟ ΜΑΣ.
Ήµαστε ΤΥΧΕΡΟΙ µέσα στην ατυχία µας,

που ανέλαβε ο όµιλος Βαρδινογιάννη να βοη-
θήσει το χωριό µας, όταν τόσα άλλα χωριά, που
έπαθαν και αυτοί ζηµιές, θα ήθελαν να είχαν τη

δική µας δυνατότητα. Αυτό το γεγονός το απα-
ξιώνουν και το θεωρούν αναξιοπρεπές???

Και µας τα λέει αυτά κάποιος που δεν έπαθε
τίποτα το σπίτι του αλλά και που δεν έκανε τί-
ποτα στο χωριό µας.

Αλήθεια έκτισε ποτέ για να ξέρει τη σηµαί-
νει αυτό;

Έδωσε ποτέ λεφτά στο χωριό για να κάνει
κάτι;

Ξέρει ποια είναι η διαφορά µεταξύ κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας;;

Από πού πήρε το δικαίωµα να κρίνει τους αν-
θρώπους που καταστράφηκαν ότι είναι δουλο-
πρεπείς επειδή έδωσαν τα σπίτια τους να τα
φτιάξει ο όµιλος Βαρδινογιάννη; Μήπως έχει
τόσα λεφτά και θέλει να τα κτίση η ίδια και η πα-
ρέα της;

Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους λί-
γους που την ψήφισαν, γιατί οι περισσότεροι
ψήφοι είναι ΠΛΑΣΤΟΙ, αν µπορεί να τους εκ-
φράσει αυτός ο άνθρωπος αλλά και οι άλλοι
τέσσερις τις ίδιας συνοµοταξίας που δεν επά-
θανε τίποτα τα σπίτια τους, δεν ξέρουν και δεν
καταλαβαίνουν το πρόβληµα των συγχωριανών
µας που χάσανε τα σπίτια τους και τις περιου-
σίες τους και το µόνο πρόβληµά τους είναι να
αποδείξουν πόσο «περήφανοι» είναι αυτοί και
πόσο δουλοπρεπείς είναι οι άλλοι.

Όσο για την ενότητα που αναφέρει, εδώ
πράγµατι γελάµε.

Μας αναφέρει την ειληµµένη απόφασή τους
για τη διάλυση του συλλόγου και βέβαια προ-
σπαθεί µε µεθοδεύσεις να την χρεώσει αλλού.

Όµως κύριοι του νέου ΝΟΘΟΥ ∆.Σ. ήσαστε
ήδη χρεωµένοι µε την ΨΥΧΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ των
µελών του συλλόγου και των πατριωτών µας.

Όµως ας δούµε τι έγινε στη Γ.Σ.
Αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι όλα ήταν

µιληµένα και συµφωνηµένα.
Ακόµα και η εκλογή προέδρου της συνέλευ-

σης ήταν συνεννοηµένη.
Και βέβαια έπαιξε άριστα το ρόλο του, υπο-

τιµώντας τη νοηµοσύνη των άλλων.
Τον ενόχλησε που µίλησα και προσπάθησε

δύο φορές να µε κόψει προκαλώντας µου την
απορία, η οποία µετά λύθηκε, ενώ ο ίδιος νόµι-
σε ότι είχε όλο το χρόνο να µιλά όσο ήθελε. Βέ-
βαια δεν παράλειψε να ξεπλύνει την οµάδα από
την κριτική που ακούστηκε για την εφηµερίδα
µε ένα γελοίο τρόπο, χρησιµοποιώντας τη θέση
του προέδρου για την εξυπηρέτηση των κοινών
τους στόχων.

Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα. Κατά τη διάρ-
κεια της εκλογής πήρε τη κάλπη αγκαλιά, έβαλε
στην άκρη την εφορευτική επιτροπή δήθεν για
να βοηθήσει, και έλεγχε όλη τη διαδικασία κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας ενώ η εφορευτική
επιτροπή ασχολείτο µε άλλα. Έτσι ψήφισαν
όσοι ήθελαν, όσες φορές ήθελαν, χωρίς κατα-
στάσεις εκλογικές, µε ένα σηµάδι που έβαζαν

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Παυλόπουλος Φώτης του Αχιλλέα

Λάβαμε
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στη κατάσταση των παρόντων και η οποία δεν
ήταν υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη που
προσήλθαν στη Γ.Σ.

Κατάσταση ψηφισάντων ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟ-
ΤΕ και αν ποτέ παρουσιάσουν κάποια θα είναι
ΠΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΘΑ όπως και τα αποτελέσµατα
που έβγαλαν.

Εκείνο όµως που θα µείνει στα ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ είναι η διαστρέβλωση και απα-
ξίωση του καταστατικού που ψήφιζαν µε
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ???

Όταν αποκάλυψα την ΝΟΘΕΙΑ ΤΟΥΣ όχι µό-
νο δε συγκινήθηκε κανένας τους αλλά όλοι µα-
ζί είχαν την ίδια απάντηση «Ότι αυτό επιτρέπε-
ται από το καταστατικό κατά την εκτίµηση τη
δική τους». Τώρα το να λέµε για το αν η εξου-
σιοδότηση ήταν γνήσια και πόσες φορές µπο-
ρεί να τη χρησιµοποίησαν, αυτό είναι µια µικρή
και ασήµαντη λεπτοµέρεια. Σηµασία έχει η επί-
τευξη του σκοπού µε κάθε µέσο.

Τους είπα ότι αυτό δεν γράφεται πουθενά
και ούτε µπορεί να υπάρξει καταστατικό µε τέ-
τοιο όρο γιατί αυτό είναι παράνοµο και κανένα
πρωτοδικείο δε µπορεί να το επικυρώσει και
για τον πιο απλό λόγο ότι παραβιάζει τη µυστι-
κότητα της ψηφοφορίας.

Όµως δεν ίδρωσε κανενός το αυτί. Η διαδι-
κασία συνεχιζόταν σα να µη τρέχει τίποτα.

Ο δε µεγάλος πρόεδρος της συνέλευσης
και έµπειρος περί αυτών µας έλεγε παραµύθια
ότι αυτό συµβαίνει και αλλού.

Η αντίδρασή τους έδειξε τη κακοστηµένη
φάρσα των εκλογών που είχαν στήσει.

Βέβαια αυτό δεν είχε τεθεί τη προηγούµενη
ηµέρα στο τελευταίο ∆.Σ. που έγινε πριν τις
εκλογές και συζητήθηκαν αυτά τα θέµατα. Ού-
τε βέβαια και στη Γ.Σ.

Ήταν µία ακόµα συνωµοσία της παρεούλας
εµπνευσµένη προφανώς από τα µεγάλα κεφά-
λια του εξωτερικού, τον δήθεν αντικειµενικό
πρόεδρο, αλλά και των εµπνευστών των ψηφο-
δελτίων των βουλευτικών εκλογών που µε τις
χαζές τους ιδέες εξέθεσαν το χωριό µας, και
τώρα µε τη σφραγίδα του συλλόγου ίσως κατα-
θέσουν και ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές.
Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία και καλό ταξίδι.

Με αυτές της µεθοδεύσεις κατάφεραν να
συγκεντρώσουν 84 ψηφοδέλτια.

Εδώ πάντως και η µαθηµατική επιστήµη ση-
κώνει τα χέρια ψηλά.

Με πολύ λιγότερους παρόντες που δεν
έφταναν τους 60 έβγαλαν 84 ψηφοδέλτια.

Υπόψη ότι ζήτησα από την αρχή να υπάρ-
ξουν υπογραφές των παρόντων και η εφορευτι-
κή να κάνει επίσηµη καταµέτρηση αλλά τίποτα
δεν έγινε. Γιατί άραγε???

Αν ζητηθεί κατάσταση παρόντων στη Γ.Σ.
σίγουρα δεν υπάρχει και αν την εµφανίσουν θα
είναι ΨΕΥΤΙΚΗ. Άρα κάποιοι ψήφισαν παραπά-
νω από µία φορά και έβγαλαν αυτά τα θαυµα-
στά αποτελέσµατα για τα οποία και πανηγύρι-
ζαν έξαλα όταν τελείωσε η καταµέτρηση γιατί
οι αφελείς νόµισαν ότι µας ξεγέλασαν, ότι κο-
ρόιδεψαν τον κόσµο που ήρθε να συµµετάσχει
στη συνέλευση και την ψηφοφορία, και πήραν
το σύλλογο προκειµένου να συνεχίσουν και µε

τη σφραγίδα το θεάρεστο έργο τους.
∆ΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ.
Αλλά και η σταυροδότηση των ψηφοδελ-

τίων και τα κριτήριά τους για την αξιοκρατία εί-
χαν το ενδιαφέρον τους.

ΟΛΑ τα ψηφοδέλτια είχαν µόνο πέντε επι-
λογές. Ήταν οι µόνοι άξιοι;;

Έχω και µία πολύ απλή ερώτηση.
Πιστεύει κανένας Μακισταίος ότι οι παρόν-

τες στη συνέλευση ήλθαν για να ψηφίσουν αυ-
τούς; Και για να γίνω απόλυτα κατανοητός, πι-
στεύει κανένας λογικός άνθρωπος ότι όλοι οι
πατριώτες ήλθαν στη συνέλευση και ψήφισαν,
καταψήφισαν τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κα-
ταψήφισαν τον πατριώτη και Αντιδήµαρχο, κα-
ταψήφισαν εµένα γιατί είχα καθαρή και δυνατή
φωνή; ΟΧΙ βέβαια. Ούτε και εσείς το πιστεύετε.

Κατά περίεργο τρόπο, ούτε ο τελευταίος
για εµάς πρόεδρος, είχε καµία αξία για σας, ού-
τε άξιζε τον σεβασµό σας. Άνθρωπος µε προ-
σφορά και πολλά πλεονεκτήµατα και αρετές,
άνθρωπος συνετός που ακολούθησε ενωτική
πολιτική κατά τα τέσσερα χρόνια που ήταν πρό-
εδρος του συλλόγου, αποδεκτός από την πλει-
οψηφία των πατριωτών µας, άνθρωπος που
προσπάθησε να προβάλει και το σύλλογο και το
χωριό µας και να συµβάλει στην επίλυση των
προβληµάτων του χώρου µας.

Αλλά ούτε και ο Νίκος Λαµπρόπουλος ήταν
άξιος να είναι, µέλος του ∆Σ ενός τέτοιου
«όπως τον κατάντησαν» συλλόγου. Μπορεί να
διδάσκει στο πανεπιστήµιο, να µιλάει σε ∆ιεθνή
Φόρα και Συνέδρια, να έχει συγγράψει είκοσι
και πλέον βιβλία και άλλες τόσες Μαθηµατικές
µελέτες τόσο στην Ελληνική όσο και σε ξένες
Γλώσσες ,δηλαδή να τυγχάνει ∆ιεθνούς ανα-
γνώρισης, να είναι Αντιδήµαρχος, να συµµετέ-
χει εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις αλλά όχι
στα ιερά του συλλόγου µας, (η µήπως δεν είστε
γνώστες αυτών;).

Αλήθεια ποια άλλη κοινότητα, ποιος άλλος
χώρος θα είχε την ευκαιρία να έχει µέλος του
σε ανώτερη από αυτόν θέση και να µπορεί να
µιλά και να προωθεί τα συµφέροντά του και δεν
θα τον εξέλεγαν; Αυτό είναι άλλη µια πρωτοτυ-
πία και επιτυχία µόνο δική τους που δεν έχει να
κάνει µε τα κριτήρια περί αξιοκρατίας των µε-
λών του συλλόγου αλλά µε την ΨΕΥΤΙΚΗ ΨΗ-
ΦΟΦΟΡΙΑ που επινόησαν.

Αυτό δείχνει από την µια µεριά την εµπά-
θεια και το µίσος που έχουν για το συγκεκριµέ-
νο άτοµο, για κάποιον που δεν µπορούµε να
φτάσουµε και αντί να ήµαστε περήφανοι που
έχουµε τέτοιο µέλος καταξιωµένο κοινωνικά,
επαγγελµατικά αλλά και στα δηµοτικά δρώµε-
να, δεν το θέλουµε ούτε στο ∆.Σ. του συλλό-
γου, αλλά και από την άλλη το µέγεθος της
ΝΟΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Αλλά δείχνει και πόσο ενδιαφέρονται για τα
προβλήµατα του χωριού µας και της περιοχής
µας αλλά και πόσο µικροί είναι στο µυαλό που
δεν σκέφτηκαν ότι έτσι θα εκτεθούν όπως και
έγινε. Το σενάριο δεν το είχε προβλέψει αυτό.

Νοµίζω ότι σε όλους µας έκανε εντύπωση η
πρόταση για ενός λεπτού σιγή για το φίλο µας
και πατριώτη µας το Γρηγόρη. Όχι γιατί δεν το
άξιζε αλλά τώρα το θυµήθηκαν έτσι ξαφνικά;;;

Μήπως οι ίδιοι δεν είναι που υποχρέωσαν τότε
το πατριώτη µας το Γρηγόρη να φύγει από το
σύλλογο;

Και για τους επτά πρόσφατους νεκρούς από
τις πυρκαγιές αλλά και τους υπόλοιπους που
έχασαν τη ζωή τους, γιατί δεν είπαν τίποτα;

Προφανώς υπήρχε λόγος τον οποίο όσοι
ήσαν στη συνέλευση σίγουρα θα κατάλαβαν.

Τίποτα δεν αφήνουν να τους πέσει κάτω
προκειµένου να πετύχουν τους σκοπούς τους

Όσο αναφορά το σηµερινό πρόεδρο του
χωριού µας που πέρασε τόσους µήνες στο νο-
σοκοµείο από την πυρκαγιά για να βοηθήσει το
χωριό µας στις δύσκολες εκείνες στιγµές καµία
αναφορά.

Αλλά το απύθµενο θράσος τους η έλλειψη
στοιχειώδους παιδείας, δηµοκρατικής βέβαια
να µη µιλάµε καλύτερα, και ο τεράστιος εγωι-
σµός τους έκανε να λένε ότι κάποιος από αυ-
τούς έπρεπε να πάρει το 100% των ψήφων για-
τί έτσι µε λιγότερους αδικείται!!!

Και να σκεφτεί κανείς ότι η χούντα είχε πά-
ρει το 95%. Μήπως υπάρχουν κοινά πράγµατα
ανάµεσα στις δύο αυτές αντιλήψεις και πρακτι-
κές!!

Αυτή είναι η αντίληψή τους για το σύλλογο.
Θέλουν σύλλογο της κλίκας, της παρέας των
ηµετέρων, της αναξιοκρατίας και της ΝΟΘΕΙ-
ΑΣ.

Αντιλήψεις όπως αξιοπρέπεια και σεβασµός
στους πατριώτες µας, δηµοκρατικές διαδικα-
σίες, αξιοκρατία ενότητα κλπ αποτελούν για
αυτούς άγνωστες λέξεις.

Μέσα στη ΓΣ τοποθετήθηκα για την ενότητα
και πως µπορεί να υπάρξει.

Έθεσα τους όρους που δεν είναι άλλοι από
την κοινή στόχευση και προσπάθεια, από το σε-
βασµό στα µέλη και τα όργανα του συλλόγου
και το σεβασµό των δηµοκρατικών διαδικασιών,
καθώς και για τα κριτήρια που θα πρέπει να
έχουµε όταν εκλέγουµε άτοµα για να µας εκ-
προσωπήσουν σε κάποια όργανα.

Όχι µόνο φιλίες και συγγένειες αλλά και
απόψεις, προτάσεις για το καλό του χωριού
µας και του τόπου µας αλλά και ικανότητες. Αυ-
τά όλα τα απαξίωσαν και ίσως κάποιους να
τους ενόχλησαν. ∆εν σκέφτηκαν το µέλλον
του συλλόγου και ποιες θα είναι οι συνέπειες
από τέτοια γεγονότα. ∆εν τους ενδιαφέρει τί-
ποτα παρά µόνο πως θα ελέγξουν το σύλλογο
αδιαφορώντας για τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν. Πλέον τίποτα δε µπορεί να είναι
όπως χθες.

∆εν είναι δυνατό να είσαι σε ένα όργανο και
να µην υπάρχει πλέον εµπιστοσύνη µεταξύ
µας, να σκέφτεσαι που µπορεί να σου την
έχουν κάνει και να µην είσαι σίγουρος για το τι
θα πουν ή θα κάνουν πίσω από τη πλάτη σου. Γι’
αυτό και δεν θα µπορούσα να συµµετέχω, έστω
και αν είχα εκλεγεί, σε ένα σύλλογο µε σύνθε-
ση που δεν σου επιτρέπει να µπορείς να λει-
τουργήσεις ελεύθερα.

Μόνο αν υπάρχει κοινός παρανοµαστής
ανάµεσα στα µέλη της πλειοψηφίας µπορείς
να δηµιουργήσεις και να παλέψεις. ∆ιαφορετι-

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Συνέχεια στη σελ. 14

Συνέχεια από τη σελ. 12

MAKISTA 52: 1 6/1/09 8:46 AM 13



ΜΑΚΙΣΤΙΑΣελίδα 14 ∆εκέµβριος 2007-Φεβρουάριος 2008

Τ
ο να αποπειραθεί να απαντήσει κανείς
στην παραπάνω επιστολή-λίβελο, θα εί-
ναι ίσως µαταιοπονία. Όταν κάποιος εκ-

φράζεται µε τέτοια εµπάθεια και δεν χρησι-
µοποιεί επιχειρήµατα, αλλά υβριστικές και αί-
ολες φράσεις, χωρίς ειρµό και στοιχειώδη
δοµή, µε στόχο να θίξει κάποιον, θα ήταν από
την µεριά του υβριζόµενου σχεδόν αδύνατον
να απαντήσει. Γιατί δεν έχει νόηµα να προ-
σπαθήσεις να αντιτάξεις επιχειρήµατα σε
έναν λόγο που δεν στηρίζεται σε αυτά, αλλά
σε συκοφαντικές και αναπόδεικτες κατηγο-
ρίες. Για να υπάρξει διάλογος θα πρέπει οι
συνδιαλεγόµενοι να έχουν κοινούς κώδικες,
προκειµένου να επικοινωνήσουν.

Όταν λάβαµε την παραπάνω επιστολή,
µετά την πρώτη αλγεινή εντύπωση που µας
προκάλεσε, η αρχική µας σκέψη ήταν να µην
τη δηµοσιεύσουµε, γιατί αρχή της Μακιστίας
είναι τα δηµοσιεύµατα να υπόκεινται σε κα-
νόνες δεοντολογίας και ήθους. Ωστόσο τη
φέρνουµε στο φως, µόνο και µόνο για να πα-
ραδοθεί στην κρίση των αναγνωστών. Λυ-
πούµαστε πραγµατικά που ο συµπατριώτης
µας και Αντιπρόεδρος του προηγούµενου ∆.Σ
έχει τέτοια απαξιωτική εικόνα για τα µέλη
του Συλλόγου µας, γιατί µε τα λεγόµενά του
υποτιµά τόσο τη νοηµοσύνη όσο και την κρί-
ση των πατριωτών, χαρακτηρίζοντάς τους
άβουλα όντα, που ψηφίζουν χωρίς να γνωρί-
ζουν τι κάνουν. Θα µπορούσε κανείς να πάρει
φράση, φράση τα γραφόµενα τού συµπα-
τριώτη µας και να τα αντικρούσει πολύ εύκο-
λα. Όµως δεν υπάρχει λόγος να αναλωθούµε
σε µια τέτοια προσπάθεια, χωρίς νόηµα. Μό-
νο δύο, τρία λόγια και ο καθένας ας σκεφτεί
και ας κρίνει.

1. Πολλά από τα µέλη του νέου ∆.Σ που

υβρίζεις, ήταν µέλη και σε όλα τα προηγού-
µενα συµβούλια του Συλλόγου µας. Πώς, πα-
τριώτη, συµµετείχες κι εσύ τα προηγούµενα
χρόνια σε συµβούλια που µέλη τους ήταν
πρόσωπα τόσο ποταπά και ανίκανα να έχουν
όραµα για τον τόπο, όπως γράφεις, και δεν
εξέφραζες τότε τις σοβαρές ενστάσεις σου
για αυτά; Τότε διακρίνονταν για την ακεραι-
ότητά τους και ξαφνικά έγιναν υπονοµευτές
της ενότητας; Για να κερδίσουν τι άραγε; Την
καµένη γη και τον πόνο που περισσεύει;

2. Πώς αφού ο ίδιος ήσουν Αντιπρό-
εδρος του προηγούµενου ∆.Σ και είχες εκ
των προτέρων διακρίνει κενά του καταστατι-
κού ως προς τη διαδικασία των εκλογών για-
τί δεν εξέφραζες εγκαίρως τις αντιρρήσεις
σου, ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις και να
εξασφαλιστεί η «διαφάνεια»; Πως ενώ παρέ-
µεινες µέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής
διαδικασίας και είχες το δικαίωµα και τη δυ-
νατότητα ενστάσεως για τυχόν παρατυπίες,
δεν το έπραξες τότε;

3. Οδηγείσαι σε αυθαίρετα συµπερά-
σµατα, γιατί από ό,τι φαίνεται ή δεν µελέτη-
σες καλά την επιστολή που καταδικάζεις ή τη
µελέτησες, αλλά δεν την κατανόησες.

4. Το σοβαρότερο ατόπηµά σου είναι
ότι µηδενίζεις την αξία των µελών του Συλ-
λόγου, θεωρώντας τους ανίκανους να κρί-
νουν και να αποφασίσουν, αλλά «ικανούς»
µόνο να παρασύρονται, σαν τυφλοί, από κα-
θοδηγητές. ∆εν νοµίζουµε ότι στο Σύλλογό
µας υπάρχουν καθοδηγητές. Λίγοι πατριώτες
υπάρχουν, που δίνουν την ψυχή τους και το
χρόνο τους, µε την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν
να κρατηθεί κάτι από αυτά που µας ενώνουν.

5. Ο Σύλλογος δεν είναι ούτε συνδικα-
λιστικό όργανο, ούτε συντεχνία, για να δια-

κυβεύονται συµφέροντα και οφέλη σε προ-
σωπικό επίπεδο. Θεωρούµε ότι στόχος όλων
είναι το καλό του χωριού. Το ύφος της αντι-
παλότητας και η ορολογία που σε παραπέµ-
πει σε επαγγελµατίες συνδικαλιστές της
συµφοράς, δεν νοµίζουµε ότι έχει θέση σε
έναν σύλλογο σαν τον δικό µας και πάνω από
όλα δεν προωθεί την ενότητα, την οποία τό-
σο πολύ επαγγέλλεσαι.

6. Κανείς δεν υποστήριξε πως θέλουµε
να συγκρουστούµε µε τις αρχές του τόπου ή
πώς θέλουµε να µειώσουµε την αξία της
πράξης των δωρητών. Εµείς λέµε µόνο πως
µια ζωντανή κοινωνία, δεν µπορεί να περιµέ-
νει τη σωτηρία µόνο από δωρεές. Χρειάζεται
να αγωνιστεί και να διεκδικήσει από την Πολι-
τεία αυτό που της αναλογεί και να είναι σε
εγρήγορση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις
που την αφορούν και όχι να αρκείται σε ό,τι η
καλή θέληση των αρχόντων της προσφέρει.

Πατριώτη, κανείς δεν είναι αντίπαλος µε
κανέναν στο χωριό µας. Ακόµα και µε αυτό
το ύφος που εξακοντίζεις τις αστήριχτες κα-
τηγορίες σου, εµείς δεν µπορούµε σε καµία
περίπτωση να πιστέψουµε ότι έχεις στο νου
σου άλλο από το καλό του χωριού µας. Χρει-
άζεται όµως να κάνεις µια αναστροφή και να
βρεις το δρόµο που οδηγεί στην ενότητα. Ο
θυµός σου θα έχει αποτέλεσµα όταν στρέφε-
ται εκεί που πραγµατικά πρέπει, σ’ αυτούς
που µε την αδιαφορία τους έφεραν τον τόπο
µας στην τραγική αυτή κατάσταση και εξα-
κολουθούν αµετανόητοι να παίζουν το «σκο-
πό» τους και όχι σε µας, στους πατριώτες.

Ας σκεφτείς τι έγραψες και τα ξαναλέµε.

Το ∆.Σ του Συλλόγου

Απάντηση στην «επιστολή» του Φώτη Παυλόπουλου

κά καταγράφεις µόνο την άλλη άποψη ή ψά-
χνεις συνέχεια να δεις που µπορεί να έχουν κά-
νει τη ζηµιά τους. Με αυτό τον τρόπο όµως σε
ένα σύλλογο, όπως τον δικό µας, δε µπορείς να
πας µπροστά. Έτσι ήλθε το τέλος της εµπιστο-
σύνης και της αθωότητας στις µεταξύ µας σχέ-
σεις.

Όλα από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικά
και θέλει πολύ χρόνο και προσπάθεια προκειµέ-
νου να υπάρξει, αν υπάρξει, µια νέα ισορροπία
σε νέες βάσεις.

∆εν µπορούµε να αναγνωρίσουµε ένα ΝΟ-
ΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και να συνεργαστούµε µαζί
τους.

Αυτός ο σύλλογος δεν έχει πρώτα και κύρια
την καρδιά µας, και δε µπορεί να µας εκφράσει
ποτέ και πουθενά. Ό,τι και να πουν δεν θα µπο-
ρέσουν να πείσουν κανένα και για τίποτα. Είναι
υπεύθυνοι για οτιδήποτε αρνητικό και ανίκανοι
για οτιδήποτε θετικό για το χωριό µας.

Αλήθεια µπορούν να εκφράσουν και να κα-
ταλάβουν αυτούς που κάηκαν τα σπίτια τους
όταν µόνο ένας από αυτή τη κατηγορία είναι
στο ∆.Σ.;

Οι πατριώτες που ήταν η δεν ήταν στη ΓΣ
συµφωνούν µε αυτά τα γεγονότα και επικρο-
τούν αυτές τις τακτικές και αντιλήψεις;

Αυτοί οι λίγοι που τους ψήφισαν, γιατί οι πε-
ρισσότερες ψήφοι που πήραν και έκαναν τη δια-
φορά ήταν ΝΟΘΟΙ, θα είχαν δώσει τη ψήφο
τους αν γνώριζαν τις µεθοδεύσεις τους, τους
στόχους τους και που κατευθύνουν το σύλλογο
και το χωριό µας;

Συµφωνούν όλα τα µέλη του συλλόγου και
το σύνολο των πατριωτών µας µε αυτή την αντί-
ληψη περί συλλόγου;

Πιστεύουν άραγε ότι βγήκε κάποιο αξιοκρα-
τικό αποτέλεσµα και εκπροσωπήθηκαν όλες οι
απόψεις, αλλά και ικανοποιήθηκαν και κάποια
τοπικά κριτήρια;

Η µήπως πιστεύουν ότι µπορεί άνθρωποι
που φέρονται έτσι σε ένα σύλλογο όπως ο δι-
κός µας µπορούν να πετύχουν τίποτα καλό;

Είµαι σίγουρος πως η απάντηση είναι ΟΧΙ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ και δεν µπορεί
να είναι άλλη. Έσπειραν ανέµους και θα θερί-
σουν θύελλες.

Άλλωστε αυτοί δεν είναι που είχαν διαλύσει
και τον πρώτο σύλλογο; Είναι συνηθισµένοι σε

παρόµοιες τακτικές.
Ας µείνουν µόνοι τους να κάνουν ανενόχλη-

τοι τα σενάριά τους για να διώξουν τους εχ-
θρούς, µέχρι βέβαια να αρχίσουν να τρώγονται
µεταξύ τους και να διαλυθούν στα εξ ων συνε-
τέθησαν.

∆εν πρόκειται να ασχοληθούµε µαζί τους
ούτε και ένσταση για τα αποτελέσµατα δεν θα
κάνουµε, γιατί ένας τέτοιος σύλλογος µε ΚΑΛ-
ΠΟΝΟΘΕΥΤΗΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ και ΝΟΘΕΣ
πλειοψηφίες ∆ΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ.

ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ∆Σ
∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
∆ΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΚΙΣΤΑΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩ-

ΣΟΥΜΕ
ΤΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ.
∆ΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΛΑΨΕΤΕ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ

ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 13
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Λάβαμε

Μάρτης 2008
Ο φετινός Μάρτιος, είναι πολύ διαφορετικός

απο τον κάθε Μάρτη-γδάρτη άλλων χρόνων.
Εκτός οτι µπροστά µας έχουµε την πρώτη άνοιξη
που πραγµατικά χρειαζόµαστε για να ανθίσει η
γη και µαζί οι προσδοκίες όλων µας, για την
επούλωση των πληγών της φύσης απο την κατα-
στροφική φωτιά του καλοκαιριού, είναι και πα-
ράλληλα γδάρτης, γιατί έως τώρα έχουν “γδαρ-
θεί” πολλές ψυχές, είτε λόγω των θυµάτων που
είχαν, είτε εξαιτίας µεταγενέστερων συµπεριφο-
ρών και λεκτικών επιθέσεων.

Αυτό που θέλω να αναφέρω και να κλείσω
εδώ το θέµα, είναι το γεγονός οτι και εγώ έχω
δεχθεί πολλές λεκτικές επιθέσεις και κατηγορίες
για πράγµατα που όχι µόνο δεν έχω κάνει, αλλά
δεν είχαν περάσει καν απο το µυαλό µου να τα
πραγµατοποιήσω! Κρίµα πάντως, γιατί αν είχα
ακολουθήσει τα όσα µου έχουν καταλογισθεί,
τώρα θα είχα εξασφαλισθεί! (εδώ γελάµε έτσι;!)
Ας σοβαρευτούµε λίγο, ό,τι έκανα και ό,τι ανέλα-
βα να πραγµατοποιήσω, έγιναν µόνο βασιζόµενα
στην αγάπη που έχω, την οποία µου έχουν µετα-
δώσει οι γονείς µου, για αυτόν τον τόπο, το χω-
ριό µας.

Πιστεύω πως και όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε
τον έναν ή άλλον τρόπο, αυτό είχαν στο µυαλό
τους, γι’αυτό και δεν κατηγόρησα κάποιον, διότι
πίστευα πως ο καθένας οραµατίζεται να δώσει
τον καλύτερο εαυτό του, για να αναδυθεί µέσα
απο τις στάχτες της πάλι η Μάκιστος. Για το λόγο
αυτό δεν ανέχοµαι, αλλά και ούτε θα ανεχθώ στο
µέλλον, οποιαδήποτε σπίλωση του ονόµατός
µου, αλλά ούτε και της οικογένειάς µου, διότι
όπως λέει και ο σοφός λαός µας, ακολουθώ την
παροιµία “καλύτερα να σου βγει το µάτι, παρά το
όνοµα”. Αφού λοιπόν όλοι ενδιαφερόµαστε για
το κοινό καλό, ας φροντίσουµε να µειώσουµε τις
αντιπαραθέσεις και τις εύκολες κατακρίσεις (και
όχι κρίσεις) οι οποίες µόνον κακό µπορούν να κά-
νουν.

Προσωπικά θα βοηθώ όσο µπορώ και µε οποι-
οδήποτε τρόπο, µε αυτή τη σκέψη έγινε και η κα-
τασκευή του blog http://makistos.blogspot.com
στο ίντερνετ, για να γίνεται κάποια καταγραφή
των γεγονότων του χωριού, αλλά και κάποια
στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να µπορούν να µα-
θαίνουν όσοι και όποιοι θέλουν, ελεύθερα, αφή-
νοντας και τα σχόλιά τους.

Ούτε δηµοσιογράφος θέλω να το παίξω, ούτε
οικονοµική ενίσχυση λαµβάνω, ούτε να προβλη-
θώ ζητάω µέσω αυτού. Αν ήθελα να κάνω κάτι τέ-
τοιο πιστέψτε µε υπάρχουν άλλοι τρόποι, ας µην
σκέφτονται κάποιοι τόσο µικρόψυχα, αφήστε
τους νέους να εκφραστούν και µην τους βάζετε
στα καλούπια που θέλετε, τα καλούπια υπάρχουν
για να σπάνε και οι παρωπίδες για να βγαίνουν!

Κλείνοντας, εύχοµαι στο νέο ∆.Σ καλή δου-
λειά απο εδώ και πέρα και ας είναι αυτό πιο δρα-
στήριο και πιο αποδοτικό απο το απερχόµενο,
στο οποίο έχουν τόσα πια καταλογισθεί ότι δεν
έκανε κατά την θητεία του.

Με φιλικούς χαιρετισµούς
Μαρία Α. Πόθου

Μέσα στην δίνη της καταστροφής της
24/08/2007 βρέθηκε και η Μάκιστος.

Η Μάκιστος, το αγαπηµένο µου χωριό,
ήταν µικρό πανέµορφο, καταπράσινο χωριό
του ∆ήµου Ζαχάρως, 12 χιλιόµετρα µακριά
από τη θάλασσα. Είναι το πρώτο χωριό που
υπέστη τις συνέπειες της αδυσώπητης πά-
λης της φωτιάς και του ανέµου. Την κατα-
στροφή, την λύπη και την απόγνωση, την
απαίσια µυρωδιά του θανάτου.

Αν και εύφορο χωριό, είναι ένα από τα
πολλά χωριά της πατρίδας µας, που φέρει
πάνω του, ανεξίτηλα, τα σηµάδια της αστυ-
φιλίας. Το µόνο που θύµιζε τον έντονο ρυθ-
µό ζωής αυτού του χωριού (ήταν έδρα αγά
κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και λε-
γόταν Μπαράκου), ήταν µόνο οι µέρες του
καλοκαιριού, η περίοδος του µαζέµατος
των ελιών, οι διακοπές των Χριστουγέννων
και του Πάσχα. Η συντριπτική πλειοψηφία
των κατοίκων, έχει µεταναστεύσει στην
Αθήνα, στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις
ΗΠΑ, την Αγγλία, παντού σ’ όλο τον κόσµο.
Ένα τόσο δα µικρό χωριό έστειλε εργατικά
χέρια παντού. Και όπου και αν πήγαν οι Μα-
κισταίοι, πρόκοψαν, µεγαλούργησαν, δε γύ-
ρισε κανείς πίσω αναποκατάστατος. Και όχι
µόνον αυτό. Από το 1900 περίπου, (από τό-
τε υπάρχουν στοιχεία), µέχρι και την µεγά-
λη εσωτερική µετανάστευση στη δεκαετία
εξήντα µε εβδοµήντα, σε εποχές δύσκολες
για όλο τον κόσµο και για όλο τον πλανήτη
έδωσε πληθώρα επιστηµόνων. Κάθε φουγά-
ρο και τρεις επιστήµονες, όπως έλεγε και ο
µακαρίτης ο µπάρµπα Θανάσης ο Λαµπρό-
πουλος. Και όπως µαθαίνω, οι Μακισταίοι
δεύτερης γενιάς, παντού αριστεύουν και
σήµερα.

Έτσι παρόλο που η στατιστική αλλά και
η λογική προέβλεπε ότι η ιστορική αποστο-
λή του µικρού αυτού χωριού θα ολοκληρω-
νόταν γύρω στις αρχές της δεκαετίας του
ογδόντα ανετράπησαν τα προγνωστικά και
οι προβλέψεις. Όλοι οι απανταχού Μακι-
σταίοι άρχισαν να αποκαθιστούν τον διαρ-
ρηγµένο, από το χρόνο, κοινωνικό ιστό, επι-
σκεύασαν τα ταλαιπωρηµένα από το χρόνο
και την, εξ ανάγκης, εγκατάλειψη σπίτια
τους, έκτισαν καινούργια όσοι δεν είχαν,
ήλθαν και άλλοι άνθρωποι, µε ελάχιστους
ιστορικούς και οικογενειακούς δεσµούς µε
το χωριό και έκτισαν εκεί τα σπίτια τους
επισηµοποιώντας µε τον καλλίτερο τρόπο
την επιθυµία τους να γίνουν µέλη αυτής της
µικρής «οικογένειας». Έτσι σιγά-σιγά κα-
τασκευάστηκαν αρκετά νέα σπίτια και σχε-
δόν όλα τα παλιά επισκευάστηκαν. Άλλα
σπίτια χρησιµοποιούντο ως κύριες κατοι-
κίες και άλλα ως δευτερεύουσες και το χω-
ριό ξαναζωντάνεψε…Πληθώρα εκδηλώσε-
ων και εορτών διοργανώνονταν αρκετές
φορές το χρόνο µέχρι την 24η Αυγούστου
2007 όπου µια απροσδόκητη εξέλιξη άλλα-
ξε άρδην τον ρου της ιστορίας του µαρτυρι-

κού πλέον αυτού χωριού.
Οι πυρκαγιές που ρήµαξαν την Ελλάδα

αυτό το καλοκαίρι, σκότωσαν 67 ανθρώ-
πους και καταστρέψανε περί τα 2.568.000
στρέµµατα δάσους και αγροτικής γης, χι-
λιάδες σπιτιών και αποθηκών, ελπίδες και
περιουσίες αναρίθµητων ανθρώπων, εδώ
στη Μάκιστο η µοίρα επέλεξε να καταστρέ-
ψουν τα πάντα. Να αφανίσουν το µικρό αυ-
τό χωριό από το χάρτη. Το καταπράσινο το-
πίο, τα γραφικά σπιτάκια του από τόπους
ζωής, µετατράπηκαν σε τόπους µυστηρίου
για τις επερχόµενες γενιές και τόπους ανά-
µνησης για τις υπάρχουσες.

Ποια είναι όµως η πραγµατικότητα σή-
µερα 6 µήνες µετά?

Τα λιόδεντρα, που θα ήταν υπό κανονι-
κές συνθήκες καταπράσινα, έχουν πάρει το
κίτρινο χρώµα του χαρτιού… Τα πεύκα είναι
κατακόκκινα, σαν να καίγονται ακόµη. Κα-
θώς ανεβαίνει κανείς ψηλότερα, τα χρώµα-
τα εξαφανίζονται. ∆εν υπάρχει τίποτα άλλο
παρά καρβουνιασµένα δέντρα, µαύρα κού-
τσουρα πάνω σε µικρό χλοοτάπητα που αν-
τικατέστησε την µαύρη γη, για να υποδεχ-
θεί την άνοιξη.

Η πραγµατικότητα είναι φρικτή…
Η Μάκιστος είναι ένας τόπος µαρτυρί-

ου. Είναι τόπος παθών για την ίδια τη ζωή.
Τόπος που επικρατεί ο πόνος και η απόγνω-
ση από την καταστροφική πυρκαγιά της
24/08/2007 και αυτό δεν µπορεί να το αµφι-
σβητήσει κανείς.

Πάνω σε αυτό τον πόνο και την απόγνω-
ση µια γνωστή οικογένεια στην χώρα µας, η
γνωστή Οικογένεια Βαρδινογιάννη, δια της
εκπροσώπου της κ. Μαριάννας Βαρδινο-
γιάννη, Πρέσβειρας καλής θέλησης της UN-
ESCO, παγκόσµια γνωστής, που µας τιµά
σαν Έλληνες για την ευαισθησία της σε
προβλήµατα του παιδιού και της οικογένει-
ας, άπλωσε εγκάρδια το χέρι πάνω σε αυτό
το πονεµένο χωριό και προσφέρθηκε µε
όλη της την αγάπη να το βοηθήσει να ξανα-
γεννηθεί µέσα από τις στάχτες του και να
ξαναδώσει ζωή στην Μάκιστο, ΑΝΙ∆ΙΟΤΕ-
ΛΩΣ. Αυτό το τονίζω.

Χρέος των κατοίκων της Μακίστου είναι,
να προσφέρουν ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
στην κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη και σε όλη
την Οικογένεια Βαρδινογιάννη και δεν θα
ήταν υπερβολή να σηµειώσω ότι η Οικογέ-
νεια Βαρδινογιάννη είναι, µέχρι στιγµής
τουλάχιστον, ο µοναδικός µας συµπαρα-
στάτης, δωρητής και ευεργέτης.

Ο Νοών Νοήτω…

ΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

MSc-PhD
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

nal@upatras.gr

ΜΑΚΙΣΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ…
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αιχμές

Σ
τα πλαίσια ενηµέρωσης του νέου ∆.Σ. του Συλλόγου µας, ζη-
τήθηκε συνάντηση µε το ∆ήµαρχο Ζαχάρως κ. Π. Χρονόπου-
λο, ο οποίος και αποδέχθηκε. Έτσι το ραντεβού ορίστηκε για

το Σάββατο 22/3/2008 και ώρα 6 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο Ζαχάρως. Η
αντιπροσωπία του ∆.Σ. του Συλλόγου, µαζί µε τον Πάρεδρο Μακί-
στου κ. Ν. Πόθο και το µέλος κ. Ι. Βλάχου, προσήλθε στην καθορι-
σµένη ώρα. ∆υστυχώς όµως, ο ∆ήµαρχος δεν παραβρέθηκε στο
ραντεβού(!!!) λόγω «εκτάκτου» ανειληµµένης υποχρέωσης…

Ύστερα από σειρά τηλεφωνηµάτων που έκανε η αντιπροσωπία
του Συλλόγου µας, κατάφερε και συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ι. Σχίζα, ο οποίος δήλωσε ανενηµέ-
ρωτος για ζητήµατα που αφορούν τη Μάκιστο και αναρµόδιος να
δώσει απαντήσεις στα ερωτήµατα που του τέθηκαν από µέλη του
∆.Σ. του Συλλόγου µας. Και ίσως να έχει δίκιο ο άνθρωπος στο να
δώσει απαντήσεις, γιατί δεν του ζητήθηκε κάποιο ραντεβού από
το ∆.Σ., αλλά το ραντεβού ήταν καθορισµένο µε τον ∆ήµαρχο…
Είπατε τίποτα;

Εντάξει, µπορεί να συµβεί κάτι το… έκτακτο στο ∆ήµαρχο, αλ-
λά υπάρχουν και τηλέφωνα να ενηµερωθεί η αντιπροσωπία του
Συλλόγου µας ώστε να µην κάνει τόσα χιλιόµετρα… Μεγάλο
πράγµα η συνέπεια, τιµάει και τις δύο πλευρές… αρκεί να το γνω-
ρίζουν!!!

Τι άλλο να πούµε, τα σχόλια δικά σας…

Από συνέπεια…

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων ουδεµία σχέση έχει µε Μηχανικούς, οι
οποίοι, όπως πληροφορηθήκαµε, επισκέφτηκαν τη Μάκιστο µε σκοπό να
ελέγξουν αν τα καµένα σπίτια είναι επισκευάσιµα ή όχι. Όπως είναι γνωστό
την ανακατασκευή των καµένων σπιτιών έχει αναλάβει ο Όµιλος Βαρδινο-
γιάννη και ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωµα να αποφασίσει µόνος του, αν
θα αποδεχτεί την προσφορά του Οµίλου ή αν θα επιλέξει την κρατική επιχο-
ρήγηση. Το ∆.Σ. του Συλλόγου δεν έχει κανένα λόγο να µην εµπιστεύεται το
έργο του Οµίλου. Οτιδήποτε άλλο είναι παραπληροφόρηση και έχει σκοπό να
διαβάλει το Σύλλογο.

Για να βάλουµε τα πράγµατα

στη θέση τους…

Είδες η ∆ΕΗ …;;;
Άδεια ακινήτου για ηλεκτροδότηση θεωρηµένη από το οικείο πολεοδοµικό

γραφείο ζήτησε η ∆ΕΗ από τους κατοίκους των πυρόπληκτων οι οποίοι ζουν

σε… κοντέινερς!!! Αν είναι δυνατόν. Και οι λογαριασµοί φουσκωµένοι από τα

ερκοντίσιον και τα ηλεκτρικά καλοριφέρ που αναγκαστικά χρησιµοποίησαν

οι άνθρωποι για να περάσουν το χειµώνα. ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.

Κάποτε µάλιστα, ήταν στους οργανισµούς κοινής ωφέλειας.

Αλήθεια, το κράτος που είναι;

Μετά την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου
µας, αισθάνοµαι την ανάγκη, ως εκπρόσωπος του απερχόµενου, να
ευχαριστήσω όλα τα µέλη του, καθώς και τους εκπροσώπους των
άλλων πολιτιστικών σωµατείων της Περιφέρειάς µας (Συλλόγων,
Οµοσπονδίας, Συνοµοσπονδίας) για την άψογη και εποικοδοµητική
πράγµατι συνεργασία που είχαµε κατά τη διάρκεια της πενταετούς
θητείας µας.

Θέλω ακόµη να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος, ∆ήµου κλπ.), καθώς επίσης
και όλους όσους, µε οποιονδήποτε τρόπο, ενίσχυσαν τις προσπάθει-
ές µας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στα µέλη του νέου ∆.Σ.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να τονίσω ότι όλα τα µέλη του απερ-
χόµενου ∆.Σ. λειτουργήσαµε συλλογικά, µε κίνητρο την αγάπη για
το χωριό, την έντονη επιθυµία για δηµιουργία και προσφορά και µε
µοναδική βασική επιδίωξη την ενότητα των συγχωριανών µας, την
άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου, τη διεκδίκηση για πρόοδο και ανά-
πτυξη, καθώς και την ανασυγκρότηση του χωριού µας µετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2007.

Για την επίτευξη του στόχου µας καταβάλαµε συνεχείς και συν-
τονισµένες προσπάθειες µε αίσθηµα ευθύνης και επαγγελµατική συ-
νείδηση, αν και είµαστε εθελοντές, χωρίς προκαταλήψεις, ιδιοτελή
κριτήρια και ατοµικά συµφέροντα.

Τα αποτελέσµατα των ενεργειών µας όπως άλλωστε ήταν αναµε-
νόµενο, άλλοτε είχαν θετική εξέλιξη και άλλοτε όχι, δεδοµένου ότι
οι οποιεσδήποτε προς κάθε κατεύθυνση παρεµβάσεις µας προσέ-
κρουαν στη γραφειοκρατική νοοτροπία, την αντιπαλότητα, αδιαλλα-
ξία και άρνηση για συνεργασία προσώπων, καθώς και σε άλλες αντι-
κειµενικές δυσκολίες.

Όµως, σε τέτοια θέµατα, αυτό που έχει σηµασία, είναι να µη σκέ-
πτεται κανένας µε βάση την απόλυτη επιτυχία ή αποτυχία, αλλά την
αδιάκοπη προσπάθεια για δηµιουργία και πρόοδο.

Παρόλο που έχουν γίνει σταθερά βήµατα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση για την επίλυση προβληµάτων του χωριού µας, δεν πρέπει να
εφησυχάζουµε γιατί πολλά και σηµαντικά θέµατα, παραµένουν ακό-
µη σε εκκρεµότητα.

Είναι σαφές, ότι η ύπαρξη ενός δραστήριου Συλλόγου ήταν ανέ-

καθεν επιβεβληµένη και η χρησιµότητά του από όλους αναγνωρι-
σµένη.

Σήµερα όµως, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, κρίνεται ως
επιτακτική ανάγκη, γιατί πέραν από τη δύσκολη συγκυρία που βιώ-
νουν οι κάτοικοι του χωριού µας, ζούµε σε µια εποχή, που κυριαρχεί
µια ισοπεδωτική αδιαφορία.

Είναι αλήθεια πως έχει θολώσει, αν δεν έχει χαθεί ολότελα, η συ-
νολική ανθρώπινη εικόνα µας και τα συµφέροντα υψώνουν διακριτές
διαχωριστικές γραµµές.

Ποτέ δεν ήταν τόσο εµφανής η επιβιωτική αγωνία και η αβεβαι-
ότητα που µαστίζει όχι µόνο τα µεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κα την
ανόθευτη ως τώρα επαρχία.

Κάτω από αυτό το ισοπεδωτικό φρόνηµα, σπανίζουν πια οι άν-
θρωποι που αγωνίζονται καθηµερινά για να περισώσουν κάτι από
την ποιότητα, τις αξίες και την ανθρωπιά.

Λίγους ανησυχεί αυτός ο παθητικός εφησυχασµός, αυτή η κοινω-
νική αδράνεια και η στασιµότητα.

Κι όταν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αποµονωθεί και δεν
έχουν χαθεί µέσα στην εικονική πραγµατικότητα, τολµήσουν να
ασχοληθούν εθελοντικά µε τα προβλήµατα του καιρού τους, αργά ή
γρήγορα συναντούν την άρνηση και την αντίδραση κάποιων άλλων.

Αντί να τους σεβαστούν και να αναγνωρίσουν έστω και σιωπηλά
τη θετική προσφορά τους, τους αντιµετωπίζουν µε αρνητικές κριτι-
κές, στείρες αντιπαραθέσεις, απαξιωτικούς αφορισµούς, και τους
προσάπτουν βαρείς, ευτελείς και αδικαιολόγητους χαρακτηρι-
σµούς.

Η αγάπη για το χωριό όλων των συγχωριανών µας είναι δεδοµέ-
νη και ως εκ τούτου δεν νοµιµοποιείται κανένας να την οικειοποιεί-
ται και να µονοπωλεί το ενδιαφέρον για τον τόπο µας.

Νοµίζω, όµως, ότι κάποτε πρέπει να σοβαρευτούµε.
Όλοι µαζί πρέπει να υπερβούµε τα τετριµµένα και τα απαισιόδοξα

και µε πνεύµα συναίνεσης, ενότητας, συνεννόησης και συνεργασίας
να βοηθήσουµε ο καθένας, στο µέτρο του δυνατού, για την ανασυγ-
κρότηση του χωριού µας.

Γιάννης Επαµ. Πόθος
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