
Τ
ο Σάββατο, 17 Μαΐου, πραγµα-
τοποιήθηκε στη Μάκιστο εκδή-
λωση ενηµέρωσης, εκ µέρους

των εκπροσώπων του Οµίλου Βαρ-
δινογιάννη προς τους Μακισταίους,
για την πορεία και εξέλιξη των ερ-
γασιών, όσον αφορά την ανοικοδό-
µηση των καµένων κατοικιών. Ήταν

µια πολύ σηµαντική στιγµή για τους
κατοίκους του χωριού µας, γιατί εν-
νέα µήνες µετά την καταστροφική
πυρκαγιά, βεβαιώθηκαν ότι η υπό-
σχεση την οποία είχε δώσει η Πρέ-
σβειρα Καλής Θέλησης κ. Μαριάν-
να Βαρδινογιάννη, σε επίσκεψή της

στη Μάκιστο, γίνεται πραγµατικό-
τητα.

Η ενηµέρωση πραγµατοποιήθη-
κε σε µια εξαιρετικά οργανωµένη,
από τους εκπροσώπους του Οµίλου,
εκδήλωση, στο χώρο του Σχολείου,
το οποίο, γι’ αυτό το σκοπό, καθαρί-
στηκε και βάφτηκε. Η εκδήλωση

συµπεριελάµβανε φαγητό, ποτά και
γλυκά, στο προαύλιο του Σχολείου,
όλα προσφορά του Οµίλου.

Στην ενηµέρωση, εκτός από τον
επικεφαλής, εκπρόσωπο του Οµί-
λου και Γενικό ∆ιευθυντή της ΚΟΝ-
ΚΑΤ ΑΤΕ κ. Γιώργο Αβούρη, συµµε-

τείχαν, από την οµάδα που συντονί-
ζει τις µελέτες και τις κατασκευές,
οι κ.κ. Νίκος Ξηρουχάκης και Βαγ-
γέλης Βαβανάτσος, η κ. Νανά Σπυ-
ροπούλου, από τις εξειδικευµένες
εργοληπτικές εταιρείες. Επίσης η
εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ. Βιβή Μπά-
τσου, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος και
φυσικά ο επιβλέπων µηχανικός,
«µόνιµος» πλέον στη Μάκιστο, κ.
Γιώργος Μυτάκης.

Από το ∆ήµο παρευρέθησαν οι
αντιδήµαρχοι κ.κ. Λάκης Λαµπρό-
πουλος, Σπύρος Μπηλιώνης, ∆ηµή-
τρης Χρονόπουλος, Σπήλιος Φωτό-

πουλος, Γεώργιος Μπάµης καθώς
και ο υποδιευθυντής της Αστυνο-
µίας Ζαχάρως. Ο δήµαρχος κ. Παν-
ταζής Χρονόπουλος δεν κατέστη
δυνατό να παρευρεθεί, λόγω απου-
σίας του στο εξωτερικό.

Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Μακι-
σταίων παρεβρέθησαν ο Πρόεδρος
Ζώης Μπενάρδος, η Γ.Γ. ∆ήµητρα
Κοκκαλιάρη, ο Ταµίας Πέτρος Αθα-
νασόπουλος, και το µέλος ∆ιονύ-
σης Λινός.

Η συµµετοχή των συµπατριω-
τών µας, τους οποίους, κυρίως,

αφορούσε η ενηµερωτική αυτή συ-
νάντηση και οι οποίοι, βεβαίως ήταν
προσκεκληµένοι, υπήρξε σχεδόν
καθολική. Με πολύ µεγάλο ενδιαφέ-
ρον παρακολούθησαν την αναλυτι-
κή ενηµέρωση.

Ο γενικός ∆ιευθυντής της ΚΟΝ-
ΚΑΤ ΑΤΕ κ. Αβούρης στην εισήγησή
του µετέφερε τους χαιρετισµούς
και την αγωνία της κ. Μαριάννας και
ταυτόχρονα ολόκληρης της οικογέ-
νειας Βαρδινογιάννη προς όλους
τους κατοίκους της Μακίστου, οι
οποίοι έχασαν τους ανθρώπους και
τις περιουσίες τους.

Τόνισε ότι «στόχος είναι το γρη-
γορότερο δυνατόν να παραδοθούν
στατικά και αρχιτεκτονικά άρτια
σπίτια, σύµφωνα µε τις ανάγκες
που έχουν διαµορφωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στους ιδιοκτήτες
τους». Ανέφερε ότι «στο διάστηµα
των εννέα µηνών πάνω από είκοσι
πέντε µηχανικοί όλων των ειδικοτή-
των, καθηγητές Πολυτεχνείου, αρ-
χιτέκτονες, στατικοί, µηχανολόγοι,
τοπογράφοι, ειδικοί εδαφοτεχνικοί
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σελ. 6

Από το τέλος της Αθωότητας

στην Εποχή της Ωριµότητας

Με πρόσχηµα το κοινό καλό

σελ. 4 Περί συλλογικού οράµατος

σελ. 9 Πάσχα στα καµένα

σελ. 13

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
H Mάκιστος ανοικοδοµείται

Στο πάνελ, από αριστερά, οι υπεύθυνοι µελετών και κατασκευής
κ.κ. Βαγγέλης Βαβανάτσος και Νίκος Ξηρουχάκης, ο Γεν. ∆/ντής

της ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ κ. Γιώργος Αβούρης, ο κ. Γιώργος Μυτάκης
και στο Βήµα η κ. Βιβή Μπάτσου

Οι κάτοικοι της Μακίστου ενηµερώνονται από την ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ
για το χρονοδιάγραµµα και τις προδιαγραφές των σπιτιών τους

που επισκευάζονται µε γοργούς ρυθµούς

Συνέχεια στη σελ. 5

ιαβάστε σ’ αυτό το τεύχος
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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
Με καθυστέρηση εκδίδεται και το παρόν τεύχος της «Μακι-

στίας». Όλα αυτά που µας βρήκανε δεν θα µπορούσαν να µην αγγί-

ξουν και την εφηµερίδα µας. Και τούτο γιατί οι άνθρωποι που ασχο-

λούµαστε µε την έκδοσή της δεν θα µπορούσαµε να µείνουµε ανε-

πηρέαστοι από τα γεγονότα. Αισιόδοξο και παρήγορο θα ήταν να γί-

νουµε πιο δυναµικοί και πιο διεκδικητικοί µέσα από το έντυπό µας.

Παλιότερα είχαµε την πολυτέλεια του ροµαντισµού, λειτουργούσα-

µε µε το συναίσθηµά µας, έτσι είχαµε µάθει να εκφραζόµαστε. Έτσι

θεωρούσαµε ότι υπηρετούµε τον πολιτισµό µας. Τώρα όλα άλλαξαν.

Καλούµαστε να διαχειριστούµε δύσκολα πράγµατα και να αναµε-

τρηθούµε µε άλλα µεγέθη. Να αναµετρηθούµε κυρίως µε τον εαυτό

µας και να ζυγίσουµε τις αντοχές µας, τις προσωπικές, αλλά και τις

συλλογικές. Πρέπει ίσως και να προσέχουµε για το τι θα πούµε, πό-

τε και πώς. Να µη δυσαρεστήσουµε τον ένα ή πληγώσουµε τον άλ-

λον. Να κάνουµε τους αδιάφορους σε ό,τι γίνεται γύρω µας ή να γί-

νουµε ένα «υπηρεσιακό» έντυπο ανακοινώσεων, χωρίς άποψη. Για

κάποιους από εµάς, αυτό δεν έχει αξία. Χάσαµε την εµπιστοσύνη

µεταξύ µας. Και ο Σύλλογος πώς θα πορευτεί; Και τις αποφάσεις

στις γενικές συνελεύσεις, που θέλουν ελεύθερο βήµα τη «Μακι-

στία» τις παίρνουµε µετά λόγου γνώσεως ή έτσι, αγόγγυστα, χωρίς

σκέψη; Είναι καιρός να ξαναρίξουµε γέφυρες επικοινωνίας. Γέφυ-

ρες που ενώνουν. Και το ρόλο αυτόν καλείται να αναλάβει ο Σύλλο-

γος. Γιατί Σύλλογος σηµαίνει συλλογικότητα και συλλογικότητα ση-

µαίνει ΟΛΟΙ.

Κοινωνικά
Γάµοι

Ο Νικόλαος Γκούσκος του Σπύρου και της Ιωάννας Αθανασο-

πούλου και η Ανθή ∆ρίλλια τέλεσαν το γάµο τους το Σάββατο 10

Μαΐου 2008 στο ∆ηµαρχείο Σαντορίνης.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται στους νεόνυµφους να ζή-

σουν ευτυχισµένοι.

Γεννήσεις

Η Παναγιώτα Παπαδοπούλου εγγονή της Θανάσως Λαµπρο-

πούλου-Κοταρά και ο σύζυγός της Martin Larra, στην Αδελαΐδα

της Αυστραλίας, στις 23/3/2008 απέκτησαν αγοράκι.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσει το νεογέννητο,

να είναι τυχερό και να το χαίρονται οι γονείς του.

Επιτυχίες

Ο Πάνος Κρουστάλλης του Γιάννη και της Ντίνας Λαµπροπού-

λου πήρε το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Κοινωνιολογίας του

Παντείου Πανεπιστηµίου και ορκίστηκε στις 17/3/2008.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συγχαρητήρια

στον συµπατριώτη µας και του ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.

Ας τους µιµηθούµε

Κοπανιτσάνος Απόστολος ..........................................50 ευρώ
Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τον παραπάνω φίλο

για την οικονοµική ενίσχυση που απέστειλε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Μακίστου ευχαριστεί θερµά την οικογένεια

του Ιορδάνη ∆αϊλόγλου από τα Μελίσσια Αττικής (φίλων της
οικογενείας Κρουστάλλη) για την προσφορά εικόνων στις εκ-
κλησίες του χωριού µας µετά την καταστροφική πυρκαγιά του
Αυγούστου.

Τους ευχόµαστε ο Θεός να τους προστατεύει και να είναι
πάντα κοντά τους.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων Ολυµπίας «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ», σχε-

τικά µε την ενηµέρωση η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Μάκιστο εκ

µέρους των εκπροσώπων του Οµίλου Βαρδινογιάννη, εκφράζει τις

θερµές του ευχαριστίες προς:

• Την κ. Μαριάννα και τον Όµιλο Βαρδινογιάννη για την γενναι-

όδωρη προσφορά τους.

• Τον κ. Αβούρη, εκπρόσωπο του Οµίλου, για τον συντονισµό και την

εξαιρετική οργάνωση της εκδήλωσης.

• Τους συµβάλλοντες επιστήµονες στο “Πρόγραµµα Επισκευών Πυ-

ρόπληκτων Κτιρίων Οικισµού Μακίστου ∆ήµου Ζαχάρως”, οι οποίοι

έκαναν την αναλυτική και ταυτόχρονα κατατοπιστική παρουσίαση,

κ.κ. Βαβανάτσο, Ξηρουχάκη, Σπυροπούλου.

• Την κ. Μπάτσου εκπρόσωπο του ΤΕΕ,

Και ειδικά τον κ. Μυτάκη τον επιβλέποντα Μηχανικό ο οποίος βρί-

σκεται µόνιµα στη Μάκιστο και φροντίζει για την εφαρµογή του προ-

γράµµατος.

Το ∆.Σ.

Στις 11 Απριλίου, σε ειδική τελετή, τέθηκε ο θεµέλιος

λίθος του νέου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ήµου Ζαχά-

ρως. Την θεµελίωση πραγµατοποίησε ο πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Ανδρέας Μαρτίνης. Το νέο

∆ηµαρχείο ανεγείρεται µε χορηγία της Αυστραλιανής Κυ-

βέρνησης, ύψους 1.800.000 ευρώ. Τα χρήµατα διατέθηκαν

µέσω του ΕΕΣ ο οποίος συνέβαλε µε 500.000 ευρώ. Ο ∆ή-

µαρχος Ζαχάρως, κ. Πανταζής Χρονόπουλος, ανακήρυξε

τον πρόεδρο του ΕΕΣ επίτιµο δηµότη της πόλης, για την

σηµαντική προσφορά του στο δήµο µετά την πυρκαγιά του

Αυγούστου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Μακι-

σταίων, σε συνεδρίασή του στις 23/4/08, απα-

σχόλησε το θέµα των πρόσφατων εκλογών για

την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. Σε µέλη του Συλλό-

γου δηµιουργήθηκαν προβληµατισµοί και διατυ-

πώθηκαν αµφισβητήσεις για το αν και κατά πόσο

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το καταστατικό

η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Για τον

λόγο αυτό το ∆Σ προσέτρεξε και διαπίστωσε ότι

στο υπάρχον καταστατικό του Συλλόγου υπάρ-

χουν κενά και σηµεία τα οποία επιδέχονται διφο-

ρούµενων ερµηνειών (απαρτία - εξουσιοδοτή-

σεις). Κατόπιν τούτου το ∆.Σ. αποφάσισε να προ-

βεί εντός του έτους σε Καταστατική Γενική Συ-

νέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα γίνουν οι

απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να µην προκύ-

ψουν και στο µέλλον παρόµοια ζητήµατα.

Το ∆.Σ.

ΝΕΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ
Ποδηλατόδροµος 1.100 µέτρων, κατασκευάζεται στη

Ζαχάρω, στην είσοδο της πόλης µέχρι το Στάδιο και στις

δύο πλευρές του δρόµου.

Ο προϋπολογισµός είναι 120.000 ευρώ, ενώ στόχος εί-

ναι να επεκταθεί µέχρι τον Καϊάφα.

• Στην ανάπλαση των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Αγησι-

λάου Γεωργούλια, (στην περιοχή γύρω από τον Άγιο Σπυ-

ρίδωνα), µε νέα πεζοδρόµια και κυβόλιθους ενώ θα προ-

ηγηθεί υπογειοποίηση καλωδίων της ∆ΕΗ, πρόκειται να

προχωρήσει η δηµοτική αρχή. Το έργο προϋπολογισµού

180.000 ευρώ χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΘΗΣΕ-

ΑΣ.

• Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον Μπισχινό-

καµπο και τον Κακόβατο.

Το Σάββατο 17 Μαίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στη Μάκιστο Ηλείας
µε ιδιαίτερη επιτυχία, συνάντηση των κατοίκων της πυρόπληκτης πε-
ριοχής της Μακίστου και των υπευθύνων της τεχνικής εταιρείας ΚΟΝ-
ΚΑΤ ΑΤΕ. Ο λόγος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και ενηµέρωση
από πλευράς των υπευθύνων της ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ για την πορεία των έρ-
γων ανοικοδόµησης που έχουν ξεκινήσει στην πολύπαθη περιοχή.

Η Μάκιστος Ηλείας ήταν µια περιοχή που δοκιµάστηκε σκληρά από
τις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου που έπληξαν την Ελλάδα
γι΄ αυτό και αποφασίστηκε να παρθούν άµεσα µέτρα για την αναδόµη-
ση ολόκληρης της πληγείσας περιοχής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός των κατοίκων, ο Αντιδήµαρχος
Ζαχάρως κος Νίκος Λαµπρόπουλος ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο
∆ήµαρχο Ζαχάρως κο Πανταζή Χρονόπουλο, που δεν παραβρέθηκε λό-
γω απουσίας του στο εξωτερικό, αναφορικά µε την ενεργό συµβολή
του στην πρόοδο των εργασιών.

Αναλυτικά, οι καθεαυτό επισκευαστικές εργασίες που θα γίνουν
σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, αφορούν 50 συνολικά κατοι-
κίες, οι οποίες αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2009
ενώ γενικά για όλα τα κτίρια ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εκτιµά-
ται σε επτά µήνες περίπου, από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας οι-
κοδοµής.

Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής της ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ κ. Γιώργος Αβού-
ρης τονίζοντας τη σηµασία αυτής της προσπάθειας δήλωσε τα εξής:
«Στόχος µας είναι οι άνθρωποι της Μακίστου να λάβουν το συντοµότε-
ρο δυνατόν, στατικά και αρχιτεκτονικά άρτια σπίτια που θα καλύπτουν
τις ανάγκες τους». Παράλληλα, ο κος Αβούρης µετέφερε στους παρευ-
ρισκόµενους το ενδιαφέρον και την αγωνία της κας Μαριάννας Βαρδι-
νογιάννη για όλους τους κατοίκους της Μακίστου.

Χαρακτηριστικά, το πρόγραµµα «Επισκευών Πυρόπληκτων Κτιρίων
Οικισµού Μακίστου, ∆ήµου Ζαχάρως» χρηµατοδοτείται από την οικο-
γένεια Βαρδινογιάννη στα πλαίσια σχετικής δωρεάς, και υλοποιείται
από την τεχνική εταιρεία ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ, η οποία συνεργάστηκε για το
σκοπό αυτό τόσο µε µια οµάδα Συµβούλων Μηχανικών (σε συνεργασία
µε καθηγητές του Ε.Μ.Π.) για την εκπόνηση των µελετών, όσο και µε
δύο εξειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στην εκτέλεση παρό-
µοιων έργων.

ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ

ΖΑΧΑΡΩ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
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Π
ολύ κατηγορηθήκαµε

τους τελευταίους µήνες,

γιατί λένε πως, για διάφο-

ρους λόγους, θέλουµε να «διώ-

ξουµε» τους δωρητές από το

χωριό και να εµποδίσουµε έτσι

την ανάκαµψή του. Είµαστε, λέ-

νε, αχάριστοι, αγνώµονες και

δεν ξέρω τι άλλο. Οποιοσδήπο-

τε άνθρωπος µπορεί εύκολα να

καταλάβει ότι αφενός µεν κάτι

τέτοιο, ακόµα και αν το θέλαµε,

δεν θα µπορούσαµε να το πραγ-

µατοποιήσουµε.

Αφετέρου όµως, δεν το επι-

θυµούµε. Αναγνωρίζουµε την

προσφορά των ιδιωτικών φορέ-

ων, όπως και κάθε απλού πολίτη,

που πρόσφερε από το υστέρηµά

του. Και την εκτιµούµε. Πάντα

έχει τη θέση της σε µια κοινω-

νία.

Εκείνο που εµείς λέµε και το

οποίο κάποιοι συµπατριώτες

µας δεν µπορούν να καταλά-

βουν ή κάνουν πως δεν καταλα-

βαίνουν, για τους δικούς τους

λόγους, σπέρνοντας έτσι ζιζά-

νια στους κόλπους της Κοινότη-

τας, είναι πως η ιδιωτική προ-

σφορά δεν µπορεί να υποκαθι-

στά την ευθύνη της συντεταγ-

µένης πολιτείας. ∆ιαφορετικά

να την καταργήσουµε. ∆εν χρει-

άζεται να υφίσταται, αν δεν µπο-

ρεί να ανταποκριθεί ούτε καν σε

οριακές στιγµές για την κοινω-

νία και καλύπτεται πίσω από την

προσφορά των ιδιωτών.

Ακόµα είπαµε πως ένας ιδιώ-

της, όσα κι αν προσφέρει, δεν

δύναται να χαράξει και να υλο-

ποιήσει ένα όραµα για έναν τό-

πο. Ούτε είναι υποχρεωµένος

για κάτι τέτοιο. Ο ιδιώτης κάνει

την προσφορά του και τον ευχα-

ριστούµε για αυτό. Το όραµα και

ο σχεδιασµός ανήκουν πρωτί-

στως στην τοπική κοινωνία, που

πρέπει να έχει λόγο σε κάθε τι

που γίνεται, στην εκλεγµένη πο-

λιτική αρχή που υποτίθεται ότι

εκπροσωπεί, µέσω της ψήφου,

τη θέληση της κοινωνίας των πο-

λιτών, καθώς και στις οµάδες

των πολιτών, που στη δική µας

περίπτωση είναι ο Σύλλογος, οι

οποίες εκφράζουν τη δυναµική

της κοινότητας.

Επιπροσθέτως είπαµε, για να

µην διαστρεβλώνεται η αλήθεια,

πως πιστεύουµε ότι ο Όµιλος θα

κάνει το καλύτερο δυνατόν και

οι κατοικίες θα είναι γερές και

όµορφες. Όµως, µε δεδοµένη

την ολοκληρωτική καταστροφή

του περιβάλλοντος και τις ού-

τως ή άλλως ραγδαίες αλλαγές

του κλίµατος, οι κατοικίες αυ-

τές, επειδή θα γίνουν όπως ακρι-

βώς ήταν πριν τη φωτιά, µε κά-

ποιες βελτιώσεις ίσως, δεν ξέ-

ρουµε αν θα καλύπτουν τις

ανάγκες της κοινότητας σε µια

δεκαετία και περισσότερο. Εδώ

που φτάσαµε, δηλαδή στη στιγ-

µή µηδέν, ήταν «ευκαιρία», επει-

δή είχαµε τα βλέµµατα της παγ-

κόσµιας κοινότητας εστραµµένα

πάνω µας, να κάνουµε το χωριό

µας υπόδειγµα οικισµού, που θα

µπορεί να αντιµετωπίσει τις δύ-

σκολες συνθήκες του µέλλον-

τος και να είναι βιώσιµο και

ενεργειακά αυτάρκες και µετά

από δεκαετίες. Γι’ αυτό έπρεπε

να διεκδικήσουµε µε κάθε τρό-

πο- και αυτό ήταν εφικτό- σχε-

διασµό από την Πολιτεία και µε-

λέτες από πανεπιστηµιακούς

φορείς, να γίνει το χωριό µας

τόπος σπουδής και όχι να κλεί-

σει το θέµα όσο το δυνατόν πιο

ανώδυνα µε την αποκατάσταση

µόνο των κατοικιών. Άνοιγµα

του θέµατος ζητούσαµε, και µε-

ρικοί συνηγορούν στο «κλείσι-

µο» και στο στένεµα του ορίζον-

τα. ∆εν θέλαµε το θέµα οικισµός

να φανεί σαν κάτι ανεξάρτητο

από το συνολικό πρόβληµα, για-

τί είναι ένα τµήµα της αδιάσπα-

στης ενότητας που λέγεται κοι-

νότητα, η οποία για να επιβιώσει

στη νέα τάξη πραγµάτων χρει-

άζεται άλλα στοιχεία, που ο πα-

λαιός οικισµός δεν διαθέτει. Η

αποκατάστασή του µπορούσε

να αποτελέσει πρόταση µε παγ-

κόσµιο ενδιαφέρον, µε ανάθεση

µελετών, διαγωνισµούς, γιατί

τέτοιο ολοκαύτωµα δεν είχε ξα-

ναγίνει.

Εποµένως µε βάση τα παρα-

πάνω έχω τη γνώµη πως το ζή-

τηµα του οικισµού δεν είναι ιδιω-

τική υπόθεση του καθενός. Όταν

οριοθετούµε τη ζωή µας εκεί

που τελειώνει ο µικρόκοσµός

µας είναι σαν να υπονοµεύουµε

τη συλλογική µας συνείδηση.

Ανατρέξτε, αν δεν σας κάνει κό-

πο, στην λαϊκή αρχιτεκτονική,

που τόσα διδάσκει σήµερα και

αποτελεί υπόδειγµα διαχείρισης

του χώρου και δείτε πώς οι πα-

λιές κοινωνίες οργάνωναν τους

οικισµούς τους, λαµβάνοντας

υπόψη όλα τα δεδοµένα του πε-

ριβάλλοντος, από τα υλικά, µέ-

χρι τα τοπικά στοιχεία του κλί-

µατος και τις συνθήκες που εί-

χαν κάθε φορά να αντιµετωπί-

σουν.

Ακόµα είπαµε πως µια κοινω-

νία πρέπει να έχει αντανακλα-

στικά και να αντιδρά, να διεκδι-

κεί, να παίρνει πρωτοβουλίες και

όχι να αδρανεί, περιµένοντας να

σωθεί από τις προσφορές των

ιδιωτών. Γιατί, όταν οι ιδιώτες θα

φύγουν, αφού ολοκληρώσουν

το έργο τους, γιατί φαντάζοµαι

ότι δεν θα µας υιοθετήσουν δια

βίου και για τις ερχόµενες γε-

νιές, πώς θα διαχειριστούµε τη

ζωή µας και τα τόσα προβλήµα-

τα που θα παραµένουν; Το οικι-

στικό είναι ένα κοµµάτι του συ-

νολικού προβλήµατος που

έχουµε να αντιµετωπίσουµε.

Εκτός κι αν ψάχνουµε συνέχεια

για δωρητές. Και τι θα γίνει µε

τους δηµόσιους χώρους; Τι θα

γίνει µε το περιβάλλον; Γι’ αυτό

έγραψα, πώς µερικοί οδηγούν

το χωριό στη λογική της εξάρτη-

σης και της υποτέλειας. ∆εν χα-

ρακτήρισα ανθρώπους, και δη

τους απλούς ανθρώπους του

χωριού. Χαρακτήρισα στάσεις

και συµπεριφορές και γι’ αυτό θα

πρέπει να γίνεται ορθή ανάγνω-

ση των κειµένων πριν καταλήξει

κάποιος «καλόπιστος» κριτής σε

αυθαίρετα συµπεράσµατα. ∆εν

µείωσα στο ελάχιστο την προ-

σφορά των µεγάλων ευεργετών.

Έτσι κι αλλιώς όµως, τα

πράγµατα τώρα έχουν πάρει το

δρόµο τους και εµείς έχουµε ξε-

κάθαρα δηλώσει ότι είµαστε στο

πλευρό των ανθρώπων που έκα-

ναν την προσφορά τους στο χω-

ριό µας. Για να µπορέσουµε, αν

είναι δυνατόν, να πάµε παραπέ-

ρα και να προχωρήσουµε σε άλ-

λους τοµείς, όπως οι δηµόσιοι

χώροι και το περιβάλλον. Για να

πάψουν επιτέλους να χρησιµο-

ποιούν ορισµένοι το θέµα των

κατοικιών ως επιχείρηµα, προ-

κειµένου να κατασυκοφαντούν

το ∆.Σ.

Αλλά ακόµα και αν εµείς εί-

µαστε τόσο ανεπαρκείς, όσο

διαδίδεται, γιατί όσοι αντιλαµ-

βάνονται καλύτερα την πραγµα-

τικότητα, δεν κάνουν τις προτά-

σεις τους για την ανάκαµψη της

περιοχής σε όλους τους τοµείς;

Γιατί τις κρατούν για τον εαυτό

τους; Γιατί εξαντλούν τις δυνα-

τότητες που διαθέτουν σε µια

στείρα αντιπαράθεση; Τι περιµέ-

νουν; Να ψάχνουν για να εντοπί-

ζουν ή να εφευρίσκουν λάθη του

Συµβουλίου για να το «στήνουν

στον τοίχο» και να το υπονο-

µεύουν; Έτσι θα συµβάλλουν

στην ανάκαµψη του χωριού; Εµ-

πρός, πάρτε πρωτοβουλίες, το

∆.Σ υπάρχει για να ακούει τις

απόψεις και τις προτάσεις των

µελών του Συλλόγου και µαζί

τους να τις υλοποιεί. Το ∆.Σ εθε-

λοντική εργασία προσφέρει. Μέ-

χρι τώρα δεν άκουσα καµιά συγ-

κεκριµένη πρόταση, πέρα από

αστήριχτες κατηγορίες, δια-

στρεβλώσεις της αλήθειας και

υβριστικές κουβέντες.

Τελειώνοντας να πω πως, αν

οι δωρητές, τους οποίους τόσο

πολύ µερικοί κολακεύουν, θεω-

ρώντας εαυτούς µόνον έµπι-

στους συνοµιλητές, έχουν οξυ-

δέρκεια και διορατικότητα και

φαντάζοµαι πως την έχουν, θα

πρέπει να είναι αρκετά επιφυλα-

κτικοί µε ανθρώπους που γίνον-

ται «βασιλικότεροι του Βασιλέ-

ως» και καλά θα κάνουν να µην

πείθονται τόσο εύκολα από τα

λεγόµενά τους, αλλά να εκτι-

µούν περισσότερο την αλήθεια

που λέγεται µε ευθύτητα και

θάρρος.

Αυτά, µε πολύ απλά λόγια!

Από δω και στο εξής ας ασχολη-

θούµε µε τα πραγµατικά προ-

βλήµατα προσπαθώντας να κά-

νουµε το καλύτερο δυνατό για

τον τόπο µας.

Χριστίνα Γρηγοροπούλου

Περί συλλογικού οράµατος
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εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό, όπως επίσης
εξαιρετικά σηµαντική ήταν η συµβολή του ∆η-
µάρχου».

Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, ανέφερε
ότι, «µέχρι τον Ιούνιο- Ιούλιο θα έχουν ολοκλη-
ρωθεί όλες οι µελέτες, ήδη έχουν ολοκληρωθεί
περισσότερες από τις µισές και θα έχουµε σύν-
τοµα τις άδειες από το ΤΑΠ. Θα χρειαστούν γύρω
στους επτά µήνες για κάθε σπίτι. Την άνοιξη του
2009 θα έχουν τελειώσει τα σπίτια».

Ο κ. Αβούρης ευχαρίστησε τους κατοίκους
που έδειξαν την ευγνωµοσύνη τους στις κατ’
ιδίαν συναντήσεις. Αναφέρθηκε στην καλή συ-
νεργασία µε το προηγούµενο ∆.Σ του Συλλόγου
και εξέφρασε την ελπίδα συνέχισης µε το νέο ∆Σ.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και συµπατριώτης
µας, Λάκης Λαµπρόπουλος, εκπροσωπώντας
ταυτόχρονα και τον ∆ήµαρχο, στην τοποθέτησή
του εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη σπουδαι-
ότητα της ευγενικής προσφοράς του Οµίλου και
της ίδιας της κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κα-
θώς και θερµές ευχαριστίες εκ µέρους όλων των

Μακισταίων. Ειδικά, ευχαρίστησε τον κ. Μυτάκη
που βρίσκεται µόνιµα σχεδόν στο χωριό και είναι
ο άνθρωπος που φροντίζει για όλα, την κάθε στιγ-
µή.

Τόνισε την αµέριστη εµπιστοσύνη του ίδιου
καθώς και της πλειοψηφίας των κατοίκων για τις
χωρίς προηγούµενο εµπεριστατωµένες µελέτες,
αλλά και την επιµέλεια, το σεβασµό και την αγά-
πη µε την οποία προσφέρεται η βοήθεια. Καταδί-
κασε κακόβουλα δηµοσιεύµατα του Τύπου που
στρέφονται κατά της προσπάθειας, από ανθρώ-
πους που δεν γνωρίζουν καν τη Μάκιστο και δεν
έχουν προσφέρει σ’ αυτήν τίποτα. Και σηµείωσε
ότι µπορεί όλοι να αγαπούν την Μάκιστο, ωστόσο
τόνισε ότι «ο συµπαραστάτης δεν είναι παθών».

Η κ. Μπάτσου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ανέφε-
ρε ότι το Επιµελητήριο δηµιούργησε Παρατηρη-
τήριο, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και
συµβάλλει µε παρεµβάσεις στον ολοκληρωµένο

και βιώσιµο σχεδιασµό ανασυγκρότησης, µε σε-
βασµό στο περιβάλλον και την προστασία της φύ-
σης των πυρόπληκτων περιοχών. Χαρακτήρισε
ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη την πρωτοβουλία του Οµί-
λου, σε αντίθεση µε την Ελληνική Πολιτεία η
οποία, όπως είπε, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί.
Μάλιστα ζήτησε αντίγραφο του φακέλου, πι-
στεύοντας ότι θα βοηθήσει στη σύνταξη προδια-
γραφών, για την αποκατάσταση κτηρίων από πυρ-
καγιά, κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει κάνει το
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Συνέστησε να επιµείνουµε ώστε να
εκπονηθούν µελέτες για την αποκατάσταση των
δηµόσιων χώρων του χωριού.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι ειδικοί επι-
στήµονες, οι οποίοι µε αναλυτικό τρόπο παρου-
σίασαν καταρχήν τις δυσκολίες των γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών που αντιµετώπισαν, κυρίως
εξαιτίας της έλλειψης προδιαγραφών για επι-
σκευή καµένων σπιτιών από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατό-
πιν για τον τρόπο που έγιναν οι έλεγχοι και οι µε-
τρήσεις για την καταλληλότητα των επισκευών,
καθώς επίσης και τεχνικές λεπτοµέρειες οι οποί-
ες θα ακολουθηθούν για το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσµα.
Ο κ. Βαβανάτσος ανέφερε ότι η Μάκιστος χα-

ρακτηρίζεται από τους πιο ασφαλείς γεωλογικά
τόπους στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, λόγω της σταθερό-
τητας του εδάφους της, κατοικήθηκε από τα αρ-
χαία χρόνια. Τη γνωµάτευση κατηγορίας Α, σύµ-
φωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό, έδωσε ο
καθηγητής του Πολυτεχνείου, κ. Γκαζέτας. Επί-
σης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κα-
νονισµός που να διέπει τις επισκευές των κτη-
ρίων, ενώ το κόστος αυτών είναι µεγαλύτερο από
το κόστος ανακατασκευής. Ανέλυσε το τεχνικό
µέρος των κατασκευών µε παρουσίαση φωτογρα-
φιών και γραφηµάτων. Ανέλυσε τις παραµέτρους
που λήφθηκαν υπ’ όψη στο κάθε σπίτι ξεχωριστά,
ώστε να γίνει η µελέτη, όπως η ηλικία του κτηρί-
ου, η θερµοκρασία που αναπτύχθηκε και για πόσο
χρόνο, από ποιο σηµείο µπήκε η φωτιά, αν υπήρχε
µπετόν ή όχι. Σηµείωσε ότι διατέθηκε ο διπλάσιος

χρόνος από όσο χρειαζόταν, ήταν τεράστιος κό-
πος και ζήτησε την ηθική συµπαράσταση των κα-
τοίκων.

Επίσης ανέλυσε τον τρόπο και τις µεθόδους
επισκευής. Για την τοιχοποιΐα προβλέπεται ενί-
σχυση µε γκανάιτ (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα),
σύµµεικτες πλάκες στο δάπεδο, στη στέγη και κε-
ραµοσκεπή.

Ο κ. Ξηρουχάκης αναφέρθηκε στις άδειες.
Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί είκοσι και αναµέ-
νονται άλλες τρείς. Οι άδειες θα παραδοθούν
στον ιδιοκτήτη µαζί µε το κλειδί και αποτελούν το
επίσηµο έγγραφο του σπιτιού, δεδοµένου ότι
έχουν γίνει οι αυτοψίες από το ΤΑΠ. Αναφέρθηκε
στον τρόπο δεσίµατος του σπιτιού µε σενάζ, µπε-
τόν, σιδηροκατασκευή, πρόσθετη διαζωµατική
πλάκα και κεραµοσκεπή. Επίσης προβλέπονται
κουφώµατα αλουµινίου, πλακάκια, εντοιχισµένες
ντουλάπες, µπάνια, είδη υγιεινής καθώς και πλή-
ρης ηλεκτροµηχανική εγκατάσταση και γραµµή
κλιµατισµού.

Στη συνέχεια απαντήθηκαν από τον κ. Αβούρη
µια σειρά ερωτήσεων που ετέθησαν από τους πα-
ρευρισκόµενους. Οι απαντήσεις µπορούν να συ-
νοψιστούν στα παρακάτω:

-Η σειρά που ακολουθείται είναι να γίνουν
πρώτα τα σπίτια των µόνιµων κατοίκων, των αν-
θρώπων οι οποίοι µένουν τώρα στα κοντέινερ.
Στη συνέχεια θα γίνουν τα σπίτια εκείνων που τα
χρησιµοποιούν σποραδικά, σαν δεύτερη κατοι-
κία. Θα γίνουν βασικά στο αποτύπωµά τους και
µε βάση την προηγούµενη κατάστασή τους. Για
παράδειγµα, αν κάποιο σπίτι είχε καλοριφέρ, θα
µπει καλοριφέρ, αν είχε τζάκι θα γίνει το τζάκι
και ο λόγος είναι να µην δηµιουργηθούν τριβές
και προβλήµατα µεταξύ των κατοίκων.

-Τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί στο πα-
ρελθόν σεισµόπληκτα ή είναι εγκαταλειµµένα,
καθώς επίσης οι στάβλοι και οι αποθήκες δεν εί-
ναι στο πρόγραµµα.

-Οι κοινόχρηστοι χώροι δεν προβλέπονται.
Βέβαια δεν αποκλείστηκε ότι µελλοντικά ίσως

προστεθεί κάτι ακόµα στο µέχρι τώρα πρόγραµµα
και ο κάθε ιδιοκτήτης στην προσωπική επαφή µε
τους αρµόδιους µπορεί να συζητήσει τις λεπτοµέ-
ρειες ή κάποιες τροποποιήσεις που πιθανά τον εν-
διαφέρουν.

Η ενηµέρωση ολοκληρώθηκε µε πολύ µεγάλη
επιτυχία. Έκλεισε µε πολύ θερµό χειροκρότηµα
προς τους εκπροσώπους του Οµίλου και εκφρά-
στηκαν από όλους θερµές ευχαριστίες.

Η συνάντηση, όπως φάνηκε, ήταν πολύ ση-
µαντική, πολύ ωφέλιµη και, ίσως, αναγκαία. Απάν-
τησε στα ερωτήµατα των ανθρώπων που έχασαν
τα σπίτια τους και στις αγωνίες τους για το πως θα
ανακοδοµηθούν. Των ανθρώπων που δεν έχουν
κυριολεκτικά που να µείνουν. Αυτό αποδείχτηκε
και από τις απουσίες κάποιων που ενώ θα ήθελαν
να ήταν εκεί, δεν µπόρεσαν, λόγω έλλειψης στέ-
γης.

Ελπίζουµε και ευχόµαστε, του χρόνου την
άνοιξη, να είµαστε στην ευχάριστη θέση, να προ-
σκαλέσουµε την κ. Μαριάννα και την οικογένεια
Βαρδινογιάννη, τον κ. Αβούρη, καθώς και όλους
όσους συνέβαλαν στο σηµαντικό αυτό έργο, να
γιορτάσουµε όλοι µαζί στη Μάκιστο, την ανοικο-
δόµησή της.

H Mάκιστος ανοικοδοµείται
Συνέχεια από τη σελ. 1

∆ιάλειµµα για φαγητό
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Έ
χω τη γνώµη ότι η ερµηνεία του κόσµου εί-
ναι καλό να γίνεται µέσα από την επαλή-
θευση, όχι αναγκαστικά αυτού που φαίνε-

ται προφανές και ορθολογικό µε την τρέχουσα
αντίληψη, έτσι θα χάναµε την ουσία των πραγµά-
των, αλλά αυτού που αληθεύει µέσα από την εµ-
πειρική διαδροµή προς την αλήθεια. Μ’ αυτή την
προϋπόθεση ό,τι µπορεί να φαίνεται ιδιωτικό, δύ-
ναται θαυµάσια να περικλείει το δηµόσιο και το
συλλογικό. Αντιθέτως ό,τι παρουσιάζεται ως
συλλογικό, µπορεί να ολισθαίνει στην φαυλότη-
τα της µαζικής κατανάλωσης ή να καλύπτει µόνο
υστερόβουλες επιδιώξεις ατόµων ή οµάδων. Ο
δικός µας πολιτισµός, ο ελληνικός, δηλαδή, αυ-
τός που λησµονήσαµε, έχει το γνώρισµα πως το
δηµόσιο και το ιδιωτικό συµπορεύονται. Ό,τι
µπορεί στις µέρες µας να θεωρείται αυστηρά
προσωπικό, κοντολογίς η θλίψη, το πένθος για
µεγάλες απώλειες, οι χαρές στον κύκλο της
ζωής, η ψυχαγωγία, η λατρεία, η πολιτική στην
ουσία της, όπως ορίζεται ως τρόπος ζωής της πό-
λης, στον ελληνικό κόσµο έχει άµεση σχέση µε
την κοινότητα, δικαιώνεται µόνο όταν εξυπηρετεί
και προάγει το συλλογικό συµφέρον, την κοινωνία
των πολιτών, γι’ αυτό και βιώνεται οµαδικά. Ακόµα
και ο χωροταξικός σχεδιασµός των οικισµών αλ-
λά και η ίδια η δοµή των ιδιωτικών χώρων γίνεται
µε κέντρο την συλλογική ζωή, τη ζωή της κοινότη-
τας. Στις µέρες µας, µετά τη διάλυση της οργα-
νωµένης επί αιώνες σύµφωνα µε την παραπάνω
αρχή ελληνικής κοινωνίας και τον βίαιο εκδυτικι-
σµό της, επιβάλλεται, κάθε έκφραση της ζωής του
ανθρώπου, να βιώνεται ατοµικά, να µην κοινωνεί-
ται προς τα έξω, µε το υπόλοιπο σώµα της κοινω-
νίας, αλλά να παρουσιάζεται αναλόγως µε την πε-
ρίπτωση, άλλοτε ως προσωπικό πάθηµα ή άλλοτε
ως κατόρθωµα του ατόµου που ξέφυγε από το σύ-
νολο, ξεχώρισε και κάνοντας χρήση του περίφη-
µου ατοµικού δικαιώµατος σε κάθε έκφραση της
ζωής, απολαµβάνει την ατοµική του επιβεβαίωση.
Το ότι µπορεί να χρησιµοποιεί την κοινωνία ή ό,τι
είναι δοσµένο δωρεάν, σαν χάρισµα στον άνθρω-
πο, για την ατοµική του, εγωκεντρική ικανοποί-
ηση, θεωρείται όχι µονάχα θεµιτό, αλλά και επι-
βραβεύεται από τη σύγχρονη τάξη πραγµάτων.
Το ατοµικό δικαίωµα σήµερα έχει τον πρώτο λόγο
και προβάλλεται από την πολιτική και την πνευµα-
τική «πρωτοπορία».

Έτσι λοιπόν µε την κατοχύρωση του ατοµι-
κού δικαιώµατος για ελευθερία και ενίσχυση της
ανάληψης οικονοµικών-επιχειρηµατικών δρα-
στηριοτήτων ατόµων και οµάδων και µε προκά-
λυµα το «δηµόσιο συµφέρον» και την «ανάπτυ-
ξη», σχεδιάζεται η Ιόνια Οδός, εκεί που πρώτα
ήταν το οικοσύστηµα του Καϊάφα, το ∆άσος της
Στροφιλιάς, ο Λαπίθας, η Αρχαία Ολυµπία, η απέ-
ραντη και µοναδική παραλία της Ηλείας µε τις θί-
νες και τις κουκουναριές, ο ιερός ποταµός Αλ-
φειός που µε ανεξέλεγκτες αµµοληψίες βεβη-
λώνεται, τα χωριά ολάκερης της Επαρχίας µας
που πεθαίνουν. Με την κατοχύρωση του δικαιώ-
µατος συµµετοχής του ανθρώπου στο παιχνίδι
της ελεύθερης αγοράς ετοιµάζονται ερήµην µας
συµφωνίες για την εκµετάλλευση της γης µας.
Με την διασφάλιση του δικαιώµατος της απρό-
σκοπτης ανάπτυξης των δυνατοτήτων τού αν-
θρώπου για «πρόοδο» και «ευηµερία», οι κάτοικοι
δεκάδων χωριών µιας ολόκληρης περιφέρειας
της συντεταγµένης πολιτείας που λέγεται Ελλά-
δα, είναι απελπισµένοι, γιατί το δικό τους ατοµι-
κό και συλλογικό δικαίωµα να έχουν λόγο στον
τόπο τους, αυτόν τον τόπο που διατηρούν στη
συλλογική τους µνήµη ως πεδίο ανάπτυξης όλων

των φυσικών, οικονοµικών, πνευµατικών και πο-
λιτιστικών στοιχείων που ορίζουν την ύπαρξή
τους, υποτάσσεται στο ατοµικό δικαίωµα του
ισχυροτέρου. Και το χειρότερο είναι πως το στυ-
γνό αυτό ατοµικό δικαίωµα πολλάκις παρουσιάζε-
ται περιβεβληµένο µε το ένδυµα της νόµιµα
εκλεγµένης πολιτικής αρχής.

Μπορείτε να απαντήσετε αν ο Καϊάφας, η
Στροφιλιά, ο Λαπίθας, η Αρχαία Ολυµπία, ο αιγια-
λός εµπίπτουν στο όρια του ατοµικού ή του συλ-
λογικού δικαιώµατος για χρήση και εκµετάλλευ-
ση; Γνωρίζετε αν η Κοιλάδα του Αλφειού, η Παπ-
παδού και τα ∆ιάσελα (µικρά, άγνωστα χωριά), οι
πηγές και τα κεφαλόβρυσα, οι χείµαρροι, τα δά-
ση, τα ξωτικά του Αγιάννη, η Μάκιστος, η Αρτέµι-
δα (τα χωριά που έγιναν στάχτη), οι µνήµες τό-
σων χιλιάδων ανθρώπων που έζησαν εκεί, εµπί-
πτουν στα όρια του ατοµικού ή του συλλογικού δι-
καιώµατος για διάθεση και εκµετάλλευση;….

Σ’ όλα τα µέρη που παραπάνω ανέφερα χιλιά-
δες άνθρωποι, πρόσωπα µοναδικά και ανεπανά-
ληπτα, που συνθέτουν όµως την, µε τα προτερή-
µατα και ελαττώµατά της, από αιώνες δοµηµένη
κοινωνία αυτού του τόπου, έχουν τις ρίζες τους
και τις πορείες τους στο ανθρώπινο γίγνεσθαι.
Αναµνήσεις, αξίες, αγώνες και όνειρα για το αύ-
ριο. Όλα τούτα εν πρώτοις φαντάζουν ως ατοµι-
κά ζητούµενα, βιώµατα προσωπικά, που δεν αφο-
ρούν κανέναν, πέρα από την γράφουσα ή τον «µι-
κρόκοσµο» των τοπικών κοινωνιών, που φαντάζει
ασήµαντος µέσα στο µέγεθος της σύγχρονης

παγκοσµιοποιηµένης αντίληψης για τα πράγµατα.
Εγώ όµως θαρρώ πως στο βάθος έχουν συλλογι-
κό περιεχόµενο. Αν ένας τόπος περικλείει τις τό-
σες µνήµες ενός και µόνο ανθρώπου, τι γίνονται
οι µνήµες τόσων χιλιάδων ανθρώπων που τις
απώλεσαν; Πόσοι και ποιοι νοιάζονται για τη µνή-
µη του σώµατος που λέγεται ελληνική κοινωνία
και που αυτή καθορίζει την κοινωνική συνοχή;

Τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, που συνετε-
λέσθη στον τόπο µου µε τις καταστροφικές πυρ-
καγιές, αλλού µε άλλους τρόπους και πανελλαδι-
κά µε την απαξίωση της πολιτικής και κοινωνικής
ζωής, πώς σκεφτόµαστε, ως κοινωνία πολιτών, να
την αντιµετωπίσουµε; Τελικά η ύπαρξη της συν-
τεταγµένης πολιτείας και των οργάνων της εξυ-
πηρετεί το συλλογικό ή το ατοµικό συµφέρον;
Μήπως τίποτα από τα δύο; Ή µήπως επιλεκτικά
εκείνο που συµπίπτει µε τη θέληση ατόµων ή οµά-
δων που διαχειρίζονται τα δηµόσια αγαθά και που
ζητούν νοµιµοποίηση των θελήσεών τους µε πρό-
σχηµα το «κοινό καλό»; Και πού τελειώνει και πού
αρχίζει έκαστο εξ αυτών; Τόσα ατοµικά δικαιώµα-
τα µαζί στον τόπο µου, δεν κατοχυρώνουν ένα
συλλογικό δικαίωµα; Γιατί έχω τη βεβαιότητα ότι,
αν και θεωρούµαι ενεργός πολίτης αυτής της
χώρας, δεν έχω τρόπο να διεκδικήσω το ατοµικό
αλλά και το συλλογικό δικαίωµά µου; Πού πρέπει
να αναζητηθούν οι αιτίες γι’ αυτή την ανεπάρκεια
που βιώνουµε ως λαός;

Χριστίνα Γρηγοροπούλου

Με πρόσχηµα το κοινό καλό

Τα καµένα του περσινού καλοκαιριού στην
Ηλεία είναι το θέµα που αποτυπώνει στη νέα
του δουλειά ο ζωγράφος Αλέκος Φασιανός
στη γκαλερί «Πότνια Θηρών», (Ζαΐµη 7, Εξάρ-
χεια).

Τίτλος της ατοµικής έκθεσης: «Ό,τι µας
απέµεινε».

Ο µεγάλος ζωγράφος περιγράφει τοπία
της φωτιάς από παραθαλάσσια µέρη, αλλά και
επιβεβαρυµένες περιοχές στο όνοµα της ανά-
πτυξης.

Συρµάτινες περιφράξεις, διαφηµιστικές
πινακίδες, στύλοι της ∆ΕΗ, κακοτράχαλα δρο-
µάκια, κτηνοτροφικά µονοπάτια, γυµνοί από
βλάστηση βράχοι, δίνουν µια «χαρτογραφηµένη
πνευµατικότητα», χάρις στη µατιά του Φασια-
νού.

«Η συµβολική τους χρήση, και όχι τα ίδια τα
στοιχεία, αποτελούν µια καινοφανή πρακτική
στην τέχνη του Φασιανού, ο οποίος παρουσιάζει
αυτή τη φορά µια σειρά έργων µε απουσία αν-
θρώπινων µορφών» σηµειώνει ο µελετητής Κων-
σταντίνος Τζαµιώτης.

Φυσικά δεν λείπουν όλα εκείνα τα γνωρίσµα-
τα που τον καθιστούν αναγνωρίσιµο, όπως είναι
τα «ζουµερά» σώµατα, η ελληνική χλωρίδα, οι
αποχρώσεις της θάλασσας, τα ψαροκάικα, τα µε-
γάλα πλοία.

«Το µόνο που µοιάζει να οδηγεί το Φασιανό
―επισηµαίνει ο κ. Τζαµιώτης― είναι η ανεπιτή-
δευτη εµπιστοσύνη στη ζωή και τα ίχνη της,
όπως αυτά αποτυπώνονται στο φυσικό τοπίο. Οι
συνθέσεις του δεν αποτελούν στιγµές, αλλά
ενότητες γεµάτες από το νόηµα µιας προαιώνιας

συνύπαρξης».

Βρισκόµαστε µπροστά σε έναν καλλιτέχνη
που γνωρίζει τα ίχνη της ανανέωσης, πράγµα
διόλου ευκαταφρόνητο, αν αναλογιστούµε το
σύνολο των εξαιρετικά αναγνωρίσιµων µορφών
και χρωµάτων που φέρνουν την υπογραφή του
εδώ και δεκαετίες.

Στην έκθεση υπάρχουν τα σκηνικά για τη πα-
ράσταση «Ο παράλογος αναρχικός κύριος Ιονέ-
σκο» σε σκηνοθεσία Μαριέτας Ριάλδη, το 1977,
καθώς και επιζωγραφισµένες φωτογραφίες του
ίδιου του ζωγράφου.

Ο Φασιανός ανήκει σε µια γενιά που τιµάται
για ό,τι έκανε στη δεκαετία του 1960. Εκείνος
όµως έχει υπερβεί τη δεκαετία του, µιας και σή-
µερα παραµένει ο µόνος Έλληνας ζωγράφος ο
οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος στις µεγάλες
πρωτεύουσες του κόσµου.

Η έκθεση θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 4
Ιουλίου.

Έκθεση Φασιανού για τα καµένα στην Ηλεία
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Ανθολόγιο Ελληνικού Λόγου
(∆ιαβάζοντας τα παρακάτω αποσπάσµατα από κείµενα του

Κορνήλιου Καστοριάδη, µπορεί κανείς να βρει πολλές αντιστοι-

χίες µε την πραγµατικότητα στην οποία ζούµε και πολλές αναφο-

ρές στις εξελίξεις και στις στάσεις της κοινωνίας µας µετά τα

τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού. ∆εν συµφωνείτε;)

Ας θέσουµε ωµά το ερώτηµα: Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει

την κοινωνία στην οποία ζει; Θέλει µιαν άλλη; Θέλει, γενικά, κά-

ποια κοινωνία; Η απάντηση διαβάζεται στις πράξεις και στην

απουσία πράξεων. Ο σύγχρονος άνθρωπος συµπεριφέρεται ως

εάν η ύπαρξη της κοινωνίας να ήταν µια απαίσια αγγαρεία που

µοιραία κακοδαιµονία τον εµποδίζει να αποφύγει. Ο τυπικός σύγ-

χρονος άνθρωπος αντιδρά σαν να υφίσταται την κοινωνία, στην

οποία, εξάλλου (µε τη µορφή του Κράτους, ή των άλλων), είναι

πάντα έτοιµος να αποδώσει όλα τα βάσανά του και να υποβάλει –

ταυτόχρονα- αιτήµατα βοήθειας ή «επίλυσης των προβληµάτων»

του. ∆εν εµφορείται πια από κανένα πρόταγµα σχετικό µε την

κοινωνία – ούτε πρόταγµα µετασχηµατισµού της – ούτε καν πρό-

ταγµα για τη διατήρηση/αναπαραγωγή της. ∆εν αποδέχεται πια

τις κοινωνικές σχέσεις, µέσα στις οποίες νιώθει παγιδευµένος.

Τις αναπαράγει µονάχα στο µέτρο που δεν µπορεί να κάνει αλ-

λιώς. Οι Αθηναίοι ή οι Ρωµαίοι ήθελαν να είναι (και πολύ ρητά µά-

λιστα) Αθηναίοι ή Ρωµαίοι… Η παρούσα κοινωνία δεν θέλει τον

εαυτό της ως κοινωνία, απλώς τον υποµένει…

… Έχετε δίκιο όταν λέτε πως δεν βιώνουµε σήµερα µια κρίση

µε την αληθινή έννοια του όρου, δηλαδή µια στιγµή απόφασης.

Εµείς, αντίθετα, ζούµε σε µια φάση αποσύνθεσης. Σε µια κρίση

υπάρχουν αντίθετα στοιχεία που αντιµάχονται µεταξύ τους, ενώ

αυτό που χαρακτηρίζει, ακριβώς, τη σύγχρονη κοινωνία είναι η

εξαφάνιση των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων… ∆εν

υπάρχουν στην πραγµατικότητα ούτε αντιτιθέµενα προγράµµατα

ούτε συµµετοχή του κόσµου σε πολιτικές συγκρούσεις ή αγώ-

νες, ή έστω σε µια πολιτική δραστηριότητα. Στο κοινωνικό επίπε-

δο, δεν έχουµε µόνο τη γραφειοκρατικοποίηση των συνδικάτων

και την αποσκελέτωσή τους αλλά και την εξαφάνιση των κοινωνι-

κών αγώνων. ..

Η αποσύνθεση γίνεται φανερή κυρίως µέσα απ’ την εξαφάνιση

των σηµασιών και το σχεδόν απόλυτο ξεθώριασµα των αξιών. Και

αυτό απειλεί µακροπρόθεσµα την επιβίωση του ίδιου του συστή-

µατος. Όταν δηλώνεται ανοιχτά, όπως γίνεται τώρα, στις δυτικές

κοινωνίες, ότι η µοναδική αξία είναι το χρήµα, το κέρδος, ότι το

υπέρτατο ιδεώδες του κοινωνικού βίου είναι το «πλουτίστε»,

µπορεί να διερωτηθεί κανείς αν είναι ποτέ δυνατόν µια κοινωνία

να συνεχίσει να λειτουργεί και να αναπαράγεται µονάχα σ’ αυτή

τη βάση….

…Αλλά το κράτος µπορεί πράγµατι να είναι προστάτης (πράγ-

µα που ακυρώνει οποιαδήποτε ιδέα «δηµοκρατίας», καθόλου

όµως «ευµενής», όπως πίστευε ο Τοκβίλ. Είναι εντελώς γραφει-

οκρατικοποιηµένο κράτος, παραδοµένο στα ιδιωτικά συµφέρον-

τα, διαβρωµένο από τη διαφθορά, ανίκανο ακόµη και να κυβερνή-

σει, δεδοµένου ότι οφείλει να διατηρεί µιαν ασταθή ισορροπία

ανάµεσα στα κάθε είδους λόµπι που κατακερµατίζουν τη σύγ-

χρονη κοινωνία. Η δε αυξανόµενη ισότητα των συνθηκών κατάν-

τησε απλώς να σηµαίνει απουσία εξωτερικών σηµαδιών των κλη-

ρονοµηµένων προνοµίων και την εξίσωση όλων µέσω του γενι-

κού ισοδύναµου, δηλαδή του χρήµατος, φτάνει να το διαθέτεις…

Κορνήλιος Καστοριάδης: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 11

Μαρτίου του 1922 και πέθανε στο Παρίσι στις 26 ∆εκεµβρίου του 1997. Έλ-

ληνας φιλόσοφος, οικονοµολόγος, ψυχαναλυτής. Συγγραφέας του έργου

«Φαντασιακή Θέσµιση της Κοινωνίας». ∆ιευθυντής σπουδών στη Σχολή

Ανωτέρων Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών στο Παρίσι από το 1979 και φι-

λόσοφος της αυτονοµίας. Υπήρξε ένας από τους µεγαλύτερους στοχαστές

του 20ου αιώνα.

Ο µπάρµπα Γιάννης επισκευάζει το βαρέλι του
Με περισσή προσήλωση και µεράκι, παρά τα χρόνια που τον

βαραίνουν, χρησιµοποιεί τα σύνεργά του για να δεχτεί τη νέα

σοδειά από το αµπέλι του… (Ήταν πριν συµβεί το κακό).

Άνθρωπος από εκείνους τους παλιούς, χωρίς φλυαρίες, δου-

λευτής, γεωργός µα και µαραγκός και ό,τι άλλο περνούσε από το

χέρι του. ∆ηµιούργησε ένα καλό νοικοκυριό, µεγάλωσε και

σπούδασε τα παιδιά του, χαιρόταν τα εγγόνια του. ∆εµένος µε

τον τόπο του τόσο που, παρά το ότι έχασε τον αδερφό του, το

σπίτι του και το βιός του ολόκληρο στην πυρκαγιά, αρνήθηκε να

εγκαταλείψει τη Μάκιστο. Στα 94 χρόνια του µένει µε την κυρά

του, τη θεία Γιαννούλα, στο κοντέινερ και προσµένει… Ευχόµα-

στε και ελπίζουµε, να χαρεί σύντοµα ένα καινούργιο σπίτι.

Φωτογραφία: Στάθης Κοκκαλιάρης

Κείµενο: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη

Κοιτάζοντας µια φωτογραφία
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Τα παιδιά γράφουν
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Τ
ο φετινό Πάσχα στη Μάκιστο
δεν είχε τίποτα από τη λαµπρό-
τητα και τη χαρά που έχει το

Πάσχα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Θα µπορούσαµε να το χαρακτηρί-
σουµε ως το πιο λυπηµένο και µε-
λαγχολικό που έχουµε ζήσει. Ακόµα
και ο καιρός, βροχερός και µε χαµη-
λή θερµοκρασία, συνωµότησε ώστε
τίποτα να µη θυµίζει το Πάσχα της
άνοιξης, της Ανάστασης και της ανα-
γέννησης της φύσης.

Η εικόνα του τοπίου στα καµένα
χωριά µας, ξεγελούσε στιγµιαία για-
τί ενώ το πράσινο, χόρτα και αγριο-
λούλουδα, ήταν έντονο, τα µαύρα
δέντρα στους ελαιώνες, στον Λαπί-

θα και στην Τρυγόνα διέλυαν στη
στιγµή την όποια ψευδαίσθηση τέρ-
ψης του βλέµµατος και της ψυχής.
Άφηναν µια βαθιά µελαγχολία, µια
πίκρα για την τόση οµορφιά που χά-

θηκε. Και επί πλέον έρχεται το καλο-
καίρι και γνωρίζαµε ότι και αυτό το
πράσινο που βλέπουµε τώρα, σύντο-
µα θα χαθεί.

Οι λιγοστοί µόνιµοι κάτοικοι της
Μακίστου περίµεναν να έρθουν τα
παιδιά τους, συγγενείς και φίλοι, κά-
τι που συνηθιζόταν τούτες τις µέ-
ρες. Ειδικά φέτος, το είχαν µεγαλύ-
τερη ανάγκη για να µπορέσουν να
αναθαρρήσουν λιγάκι, να αντέξουν.
Όµως, δυστυχώς, η προσέλευση
ήταν η µικρότερη από κάθε χρονιά.
Κάποιοι συγχωριανοί µας δεν ήρθαν
αφού τα σπίτια τους κάηκαν και δεν
είχαν πού να µείνουν. Άλλοι δεν αν-
τέχουν την εικόνα και προτίµησαν

να µείνουν στις πόλεις, να γιορτά-
σουν σε άλλα µέρη ή στα εξοχικά
τους, ενώ κάποιοι άλλοι πήραν µαζί
τους τους ηλικιωµένους γονείς, οι
οποίοι ζουν στα κοντέινερς.

Για όσους βρεθήκαµε εκεί η
απουσία τόσων ανθρώπων ήταν έν-
τονη. Πρώτα- πρώτα εκείνων που
χάθηκαν για πάντα στην πυρκαγιά.
Αλλά και η απουσία εκείνων που δεν
ήρθαν και που όλοι αυτοί µαζί συνέ-
θεταν το Πάσχα στη Μάκιστο, πρό-
σθετε στη µελαγχολία µας. Κανείς
δεν σούβλισε, κανείς δεν γλέντησε.
Αλλά και στην Αρτέµιδα, «άκρα του
τάφου σιωπή..» και στη Μηλέα ή στις
Τρύπες, το ίδιο βαρύ κλίµα.

Το τελετουργικό των ηµερών τη-
ρήθηκε στο µέτρο του δυνατού. Κα-
θώς γνωρίζουµε, ο ιερέας έρχεται
από άλλη ενορία, οπότε όλα έγιναν
νωρίτερα. Τη Μεγάλη Παρασκευή η
Αποκαθήλωση έγινε στις τέσσερις
και η περιφορά του Επιταφίου στις
έξι. Το Μέγα Σάββατο η Ανάσταση
έγινε στις δέκα. Και τα στασίδια της
εκκλησιάς µας ήταν άδεια…

Μοναδικό ευχάριστο, ήταν το γε-

γονός ότι λειτούργησε η εκκλησία
του Αϊ- Γιώργη. Με τη προσφορά του
Οµίλου Βαρδινογιάννη αποκαταστά-
θηκαν σύντοµα οι ζηµιές που υπέστη
από την πυρκαγιά. Και έγινε εκεί,
την Κυριακή το απόγευµα ο Εσπερι-
νός της Αγάπης. Ανήµερα του Αγίου
Γεωργίου έγινε η Θεία Λειτουργία,
όπου συµµετείχαν αρκετοί συγχω-
ριανοί µας από γειτονικά χωριά, επί-
σης ο δήµαρχος Ζαχάρως και εκπρό-
σωποι της τοπικής Αστυνοµίας. Με-
τά τη λειτουργία, στον περίβολο της
εκκλησίας, η Γεωργία Πόθου-Γριβά-
κη προσέφερε Άρτους, η Γεωργία
Νίκου Πόθου γλυκά για τη γιορτή
της, ενώ η Γρηγοροπούλου Χριστί-
να, λουκούµια από την Πόλη.

Μας έλειψαν όµως οι άνθρωποι.
Μας έλειψαν τα πλατάνια του Άϊ
Γιώργη, τα σπίτια, τα ζώα και τα δέν-
τρα µας…

∆. Κοκκαλιάρη

Πάσχα στα καµένα

Επιτάφιος. Στασίδια άδεια…

Η περιφορά του Επιταφίου

Στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου

Η ανακατασκευασµένη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
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ΕΜΠ: Πιλοτικές Προσεγγίσεις

για την Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων Περιοχών

Τ
ο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε επι-
στηµονική συνάντηση που διεξήχθη την
Τρίτη 6/5/08 παρουσίασε το σύνολο των
εργασιών που έχει εκπονήσει για τους πυ-

ρόπληκτους δήµους Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας,
Ζαχάρως και Φιγαλείας στο Νοµό Ηλείας (ευρύ-
τερη περιοχή παλιάς επαρχίας Ολυµπίας).

Στόχος είναι η προσπάθεια αυτή να φτάσει σε
όλες τις τοπικές υπηρεσίες, φορείς, οµάδες και
άτοµα που ενδιαφέρονται για την ανασυγκρότη-
ση των πυρόπληκτων περιοχών και να προκαλέ-
σει συζήτηση, τόσο για τις θέσεις και προτάσεις
που ήδη περιλαµβάνει, όσο και για τις αναγκαίες
µελλοντικές διερευνήσεις και δράσεις. Συµµετεί-
χαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του Φορέα Απο-
κατάστασης Πυρόπληκτων, το ΤΕΕ, ο Γ.Γ. της Πε-
ριφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ο νοµάρχης Ηλείας,
εκπρόσωποι των Πυρόπληκτων ∆ήµων καθώς και
τοπικοί φορείς.

Οι 53 διδάσκοντες και οι δεκάδες φοιτητές
(προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί) που προσέφε-
ραν εθελοντικά τις γνώσεις τους και την εµπειρία
επιτόπιας έρευνας πολλών εβδοµάδων, ανέπτυ-

ξαν µια πιλοτική µελέτη για την Ηλεία σε τρεις
κυρίως άξονες: πολιτικές χωροταξικής και οικι-
στικής ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων πε-
ριοχών, νέα υδρολογικά και γεωλογικά δεδοµένα
στην περιοχή, µελέτη της συµπεριφοράς των κτι-
ρίων στις πυρκαγιές.

Παράλληλα λειτούργησε έκθεση των φοιτητι-
κών εργασιών, µε υλικό από τα µαθήµατα που
ασχολήθηκαν µε τις πυρόπληκτες περιοχές, η
οποία περιλάµβανε φωτογραφίες και µακέτες
των χωριών Ράπτη, Λιβαδάκι, Φτελιά.

Σχετικά µε το αναπτυξιακό πρότυπο για την
ανασυγκρότηση της οικονοµίας της περιοχής,
όπως σηµειώνεται στην έρευνα της σχολής Αρχι-
τεκτόνων-Μηχανικών, υπάρχει έντονη αµφιτα-
λάντευση µεταξύ δυο επιλογών: Έµφαση στην
ενίσχυση της εντατικής ανάπτυξης τουρισµού
στην κατεύθυνση του µαζικού τουρισµού ή έµφα-
ση στον εκσυγχρονισµό µε σεβασµό του περι-
βάλλοντος. Η δεύτερη επιλογή, τονίζεται στην
έρευνα, όχι µόνο είναι συµβατή, αλλά και ενι-
σχύεται από την προώθηση ήπιων µορφών τουρι-
σµού -όπως ο αγροτουρισµός και ο οικοτουρι-

σµός- και την ανάπτυξη ξενοδοχειακών µονάδων
κατάλληλης κλίµακας ώστε να λειτουργούν σε
συνάρτηση µε τους υφιστάµενους οικισµούς.

Τη συνένωση πυρόπληκτων οικισµών για την
ανασυγκρότηση και την οικονοµική τους ανάπτυ-
ξη.

Όσον αφορά την εδαφική και γεωλογική κα-
τάσταση στο δήµο Ζαχάρως, στην έρευνα της
σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουρ-
γών σηµειώνεται ότι από τα 180.000 στρέµµατα
δασικής έκτασης κάηκε το 90%.

Σύµφωνα µε το ΕΜΠ, πριν από τις πυρκαγιές,
υψηλή τρωτότητα (ως προς τη διάβρωση εδαφι-
κών σχηµατισµών και κατ' επέκταση υψηλό κίνδυ-
νο για πληµµύρες και κατολισθήσεις) παρουσίαζε
το 27% των εδαφών (54,9 χλµ.) του δήµου. Το
20% παρουσίαζε µέτρια τρωτότητα και το 53%
χαµηλή τρωτότητα.

Μετά τις πυρκαγιές, υψηλή τρωτότητα πα-
ρουσιάζει το 48% (99,2 χλµ.) των εδαφών του δή-
µου, το 11% των εδαφών µέτρια τρωτότητα και
το 41% χαµηλή τρωτότητα.

Οι µεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, οι οποίες ειδικά στην Πελο-
πόννησο έλαβαν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας, ανέδειξαν πολλά χρόνια προ-
βλήµατα που αφορούν γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές παραµέτρους που
υπερβαίνουν κατά πολύ την τοπική κλίµακα.
Ξεχωριστή νότα αισιοδοξίας είναι η οµοθυµία που επεδείχθη τόσο από δηµό-
σιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και από ανεξάρτητους ιδιώτες για την εκπό-
νηση της «Μελέτης Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τοµέα - των
∆ασών & της Προστασίας του Περιβάλλοντος», που ως στόχο έχει τη θεραπεία
επειγουσών αναγκών αποκατάστασης ζηµιών στους επτά πυρόπληκτους νο-
µούς: Αρκαδίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσση-
νίας, µέσα στο διάστηµα ενός µηνός.
Με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η
επιστηµονική κοινότητα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), µε
τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής και ∆ασολογικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), του Εθνικού Ιδρύµατος Αγρο-
τικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και του ελληνικού τµήµατος του W.W.F., ανέλαβε
αφιλοκερδώς, κατόπιν αναθέσεως του Υπουργείου, την εκπόνηση των µελε-
τών αποκατάστασης (µια για κάθε πληγέντα νοµό).
Για το σκοπό αυτό εργάστηκαν δεκαπέντε ερευνητικές οµάδες, στις οποίες
συµµετείχαν 160 περίπου επιστήµονες, σε στενή συνεργασία µε τους φορείς
της Νοµαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι εκπονηθείσες µελέτες επιχειρούν να δώσουν συγκεκριµένες λύσεις στα
άµεσα – πιεστικά προβλήµατα που προέκυψαν µετά τις πυρκαγιές και θέτουν
τις βάσεις για ένα µεσοµακροπρόθεσµο σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη
αγροτική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
Τα στοιχεία από τη µελέτη ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών πα-
ρουσιάστηκαν σε διήµερο επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα τις "πυρκαγιές του
2007 από την καταστροφή στην ανάπτυξη" που διοργάνωσε το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών στις 7 και 8 Μαΐου.
Ο Σύλλογος Μακισταίων δήλωσε συµµετοχή, παρακολούθησε το συνέδριο και
ζήτησε τα αποτελέσµατα τα οποία θα µας αποσταλούν.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον και οι επιστήµονες ανέπτυξαν όλες τις πτυχές του
προβλήµατος όσον αφορά την διαχείριση και αποκατάσταση τόσο της φυτι-
κής (ελαιοκαλλιέργειες, αµπέλια, δενδρώδη) όσο και της ζωικής παραγωγής
(κτηνοτροφία, βοσκότοποι, ζωοτροφές). Φυσικοί πόροι και περιβάλλον µε
µέτρα αντιµετώπισης της διάβρωσης εδαφών, υδάτινοι πόροι, προστασία και
διαχείριση δασών, δυνατότητες οικολογικής ανάπτυξης. Επίσης για τις ανα-
πτυξιακές δυνατότητες, µονάδες µεταποίησης, ανθρώπινο κεφάλαιο και τα προβλήµατα ανάπτυξης στις πυρόπληκτες περιοχές.
Οι προτάσεις των επιστηµόνων βέβαια για να εφαρµοστούν χρειάζονται πολιτική βούληση και για να υπάρξει πολιτική βούληση χρειάζεται διεκδί-
κηση από τους ίδιους τους πληγέντες κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών.

MAKISTA 53: 1 6/1/09 8:47 AM 10



ΜΑΚΙΣΤΙΑ Σελίδα 11Μάρτιος - Μάϊος 2008

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ - ΖΑΧΑΡΩΣ - ΤΣΑΚΩΝΑΣ
Γράφει ο Απόστολος Κοπανιτσάνος

Σ
ύµφωνα µε Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
την καλύτερη επικοινωνία
εξυπηρέτηση των κρατών

µελών της, χαράχθηκε στην Ελλά-
δα ένα τρίγωνο ∆ιεθνές οδικό δί-
κτυο αυτοκινητόδροµου µεγάλης
ταχύτητας.

Πρώτο τµήµα η Εγνατία οδός
που διέρχεται παράλληλα µε τα βό-
ρεια σύνορα της Ελλάδας και συν-
δέει την Θράκη µέσω Θεσσαλονί-
κης, µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας.
Αυτός ο δρόµος κοντεύει να τελει-
ώσει.

∆εύτερο τµήµα η Ιόνια οδός
που ήδη κατασκευάζεται και συνδέ-
ει το λιµάνι της Ηγουµενίτσας µε το
λιµάνι της Πάτρας µέσω Αντίρριου -
Ρίου.

Τρίτο τµήµα προς άµεση κατα-
σκευή, είναι το τµήµα Κόρινθος -
Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, σύνδε-
ση µε αυτοκινητόδροµο Καλαµάτα -
Αθήνα γνωστή ως Άξονας Β∆ Πε-
λοποννήσου.

Τέταρτο και τελευταίο τµήµα
του τριγώνου είναι ο αυτοκινητό-
δροµος Καλαµάτα - Τσακώνα -
Αθήνα - Θεσσαλονίκη σύνδεση µε
Εγνατία και αυτό το τµήµα κοντεύει
να τελειώσει.

Όλο σχεδόν το µήκος αυτών
των αυτοκινητόδροµων κατασκευά-
ζεται σε νέα χάραξη και δεν ανακα-
τεύεται µε προϋπάρχοντες δρό-
µους εκτός από τα σηµεία των δια-
σταυρώσεων -διακλαδώσεων. Έτσι
δεν υπάρχουν παράπονα και αντι-
παραθέσεις µε αλληλοσυγκρουό-
µενα συµφέροντα.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώ-
νεται το εθνικό οδικό δίκτυο της
χώρας µας και εξυπηρετεί όλη την
Ελλάδα (Νησιωτική και Στεριανή)
µε την Ευρώπη.

Ο δρόµος αυτός σε όλο του το
µήκος είναι κλειστός, δηλαδή περι-
φράσσεται µε συρµατόπλεγµα σύµ-
φωνα µε τους διεθνείς κανονι-
σµούς. Σύµφωνα µε τις ανάγκες κα-
τά τόπους και χωριά θα έχει εξό-
δους, εισόδους και παραδρόµους
σε συγκεκριµένα σηµεία ανάλογα
µε τις εκτιµήσεις ή ανισόπεδες δια-
βάσεις ανά 5-10 χιλιόµετρα ή και
παραπάνω.

Η επικοινωνία µεταξύ των γειτο-
νικών οικισµών, χωριών και πόλεων
θα γίνεται ή µε παραδρόµους αν εί-
ναι διπλανά ή πληρώνοντας διόδια
µέσω του αυτοκινητόδροµου, αν εί-
ναι λίγο µακρύτερα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρη-
µατοδοτεί αυτούς τους δρόµους
δεν έχει την ευθύνη για το ποια
όδευση θα ακολουθήσουν οι δρό-
µοι, ούτε νοιάζεται για το κόστος
του δρόµου. Εκείνο που νοιάζεται
είναι να ολοκληρωθεί το σύνολο
του έργου στο καθορισµένο χρονι-
κό διάστηµα.

Η ευθύνη λοιπόν για την όδευση
που θα ακολουθήσει κάθε δρόµος
ανήκει στο Υπουργείο ∆ηµοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε της Ελλάδας
και τους Μηχανικούς που υπηρε-
τούν αυτό.

Εκείνο που µας ενδιαφέρει και
αφορά η παρούσα αναφορά, είναι
το τµήµα του δρόµου από θέση
Κλειδί δίπλα στο Καϊάφα έως τα
σύνορα του Ν. Ηλείας µε τον Ν.
Μεσσηνίας στη γέφυρα του ποτα-
µού Νέδα, δηλαδή 20 χιλιόµετρα
περίπου.

Από τις αρχές της δεκαετίας
του 1960 κατασκευάσθηκε ο δρό-
µος Πύργου-Κυπαρισσίας σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές εκείνης της
εποχής. Όλος σχεδόν ο δρόµος εί-
ναι σε επίχωµα συµπυκνωµένο
επαρκώς, ο δε ασφαλτοτάπητας
που είναι εγκιβωτισµένος ανάµεσα
σε στερεά εγκιβωτισµού από σκυ-
ρόδεµα, δεν έχει αλλοιωθεί παρ’
όλα τα πενήντα χρόνια που πέρα-
σαν. Είναι βέβαια µιας λωρίδας κυ-
κλοφορίας ανά κατεύθυνση που λό-
γω της αυξηµένης κυκλοφορίας
δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει
τις σύχρονες ανάγκες.

Το κόστος εκείνης της εποχής
ήταν ένα εκατοµµύριο δραχµές
(1.000.000 δρχ.) το χιλιόµετρο. Σή-
µερα για να φτιαχτεί ο ίδιος δρόµος
το κόστος θα πιάσει ένα εκατοµµύ-
ριο ευρώ (1.000.000 €) το χιλιόµε-
τρο.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη
στιγµή η περιοχή έχει ένα δρόµο
που αν και δεν είναι εθνική οδός
και παραµένει επαρχιακή, εξυπη-
ρετεί επαρκώς ολόκληρη την πε-
ριοχή και την ευρύτερη. Αυτό διότι
η κίνηση θα περιορισθεί στο 30%
της σηµερινής, αφού θα είναι ολο-
κληρωµένος ο Άξονας Β∆ Πελλο-
πονήσου και θα επιλέγουν αυτόν
για µεγάλες διαδροµές.

Στόχος µας είναι να προστατεύ-
σουµε µε κάθε τρόπο αυτόν τον
υπάρχοντα δρόµο από το Κλειδί
µέχρι την Γέφυρα Νέδα, για τους
παρακάτω βάσιµους νόµιµους και
αληθινούς λόγους:

1) Η αξία αυτού του δρόµου µε
τα σηµερινά δεδοµένα είναι πάρα
πολλά εκατοµµύρια ευρώ και είναι
µια σύγχρονη επαρχιακή οδός.
Eίναι µεν µια λωρίδα ανά κατεύθυν-
ση αλλά έχουν ηλεκτροφωτισθεί
όλες οι διασταυρώσεις, σε κάθε
έρεισµα του δρόµου δεξιά και αρι-
στερά υπάρχουν δίκτυα κοινής
ωφέλειας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Όµβρια, Ηλε-
κτροφωτισµός, ∆ίκτυα νερού) κ.λ.π.

Επίσης οι σηµάνσεις (διαγραµµί-
σεις, φωσφορούχα, πληροφορια-
κές πινακίδες (κ.λ.π.) είναι επαρ-
κείς.

2) Έχουν αναπτυχθεί κατά µή-
κος του δρόµου βιοτεχνίες και κα-
ταστήµατα που απασχολούν εργα-
ζόµενους και είναι οικονοµικοί
πνεύµονες του τόπου.

Συνέχεια στη σελ. 12
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3) Οδεύει παράλληλα µε την ακτή του Κυπα-

ρασσιακού Κόλπου που τους καλοκαιρινούς µή-

νες η κίνηση είναι πολύ αυξηµένη λόγω παραθε-

ριστών που µένουν στα ορεινότερα χωριά και η

προσπέλαση προς την ακτή θα είναι προβληµατι-

κή.

4) Κατά µήκος του δρόµου έχουν κτιστεί κα-

τοικίες που αν διαπλατυνθεί αυτός ο δρόµος αυ-

τόµατα καταστρέφονται και µαραζώνουν οι ιδιο-

κτησίες.

5) Οι αγροτικές καλλιέργειες και τα κτήµατα

εξυπηρετούνται από αγρότες που οι κατοικίες

τους είναι στις ορεινότερες περιοχές και οι ανάγ-

κες προσπέλασης από και προς τα κτήµατα είναι

πολλές την ηµέρα και µε ποδαρόδροµο.

6) Το να γλυτώσει αυτός ο δρόµος και να πα-

ραµείνει ως Επαρχιακή οδός, είναι µια µεγάλη

προίκα για τον τόπο και πρέπει µε κάθε τρόπο να

πάρουµε αυτήν την προίκα.

Με αυτήν την Αναφορά, καταγγέλλουµε τους

αρµόδιους του ΥΠΕΧΩ∆Ε Μηχανικούς και

Υπουργό που επιδερµικά και αβασάνιστα έλαβαν

µια τέτοια Απόφαση. ∆ηλαδή, να καταστρέψουν

στην κυριολεξία τον ήδη υπάρχοντα και λειτου-

ρόντα δρόµο και πάνω του να φτιάξουµε έναν άλ-

λο µεγαλύτερο, αυτοκινητόδροµο κλειστό και

σύγχρονο.

Όπως έχει προαναφερθεί, ο δρόµος θα είναι

κλειστός µε συρµατόπλεγµα που σε καθορισµέ-

να σηµεία θα έχει ανισόπεδες διαβάσεις ανά 5-

10 χιλιόµετρα. Θα λειτουργήσει λοιπόν σαν το

τείχος του Βερολίνου.

Για να πάει κανείς απ’ το σπίτι του στο κτήµα

του πάνω από το δρόµο (το σπίτι είναι κάτω ή

στον γείτονα ή για ψώνια στην αγορά, θα πληρώ-

σει διόδια διότι θα χρησιµοποιεί τον αυτοκινητό-

δροµο.

Οι βιοτεχνίες και τα σπίτια εκατέρωθεν του

δρόµου, άλλα κατεδαφίζονται, αλλά καταστρέ-

φονται και άλλα µαραζώνουν λόγω της αποµόνω-

σης και λόγω των ρύπων και του ήχου των οχηµά-

των.

Ακούστηκαν δύο ασύστολα ψεύδη:

1. Αν ακολουθήσει ο δρόµος την ανατολική

χάραξη που εµείς επιδιώκουµε, θα είναι οικονοµι-

κά ακριβότερος.

2. Αν δεν επιτρέψουµε να περάσει ο δρόµος

απ’ την χάραξη που προτείνει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, (δη-

λαδή να διαµελισθεί η περιοχή της Ζαχάρως µέ-

χρι το Γιαννιτσοχώρι), θα σταµατήσει ο δρόµος

και δεν θα ολοκληρωθεί.

Απαντάµε και στα δύο ασύστολα ψέµατα:

Α. Αν λάβουµε υπ’ όψη µας:

α) την αξία του υπάρχοντα δρόµου των 20 χι-

λιοµέτρων περίπου (Κλειδί - Ζαχάρω - Γιαννιτσο-

χώρι) που είναι περίπου 20.000.000,00 € µε τα

σηµερινά δεδοµένα.

β) το κόστος τη υπόγειας διάβασης (που µας

παραµυθιάζουν) του Καϊάφα περίπου 800 µέτρα

(κάτω από την λίµνη µε το βούρκο της, κάτω από

την θάλασσα µε την µετακινούµενη άµµο και µε

όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες (Νατού-

ρα 2000). Για αυτή την υπόγεια σήραγγα υπάρχει

µελέτη; Αν ναι θέλουµε να το γνωρίζουµε και πό-

σο θα στοιχίσει.

γ) το γεγονός ότι ο χρόνος εκτέλεσης του έρ-

γου, θα είναι τουλάχιστον δύο µε τρία χρόνια,

που η κυκλοφορία δεν θα σταµατήσει παρά θα δη-

µιουργηθούν προσωρινοί δρόµοι εκτροπής, για

όσα χιλιόµετρα απαιτηθούν, που το κόστος είναι

ενός ακόµα δρόµου.

δ) τις απαλλοτριώσεις και τις αποζηµιώσεις

των παρακείµενων θιγοµένων βιοτεχνιών, οικο-

πέδων, καλλιεργειών και οικοδοµών.

ε) τη δαπάνη στο να ξαναγίνουν τα δίκτυα κοι-

νής ωφέλειας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ίκτυα ύδρευσης και

ηλεκτροφωτισµού καθώς και των τεχνικών έρ-

γων, των όµβριων προσωρινών και µονίµων.

στ) τη δαπάνη κατασκευής µονίµων παραδρό-

µων και ανισόπεδων διαβάσεων.

Όλες αυτές οι δαπάνες και όσες δεν συµπερι-

λάβαµε (γιατί θα προκύψουν απρόβλεπτες δαπά-

νες) όταν αθροισθούν, θα προκύψει ένα υπέρογ-

κο ποσό, το οποίο ίσως ξεπεράσει συνολικά την

δαπάνη ολοκληρωµένου δρόµου στην Ανατολική

Χάραξη όπως επιδιώκουµε και προτειίνουµε.

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία της καταστροφής

των λουτρών του Καϊάφα όταν δηµιουργηθεί σή-

ραγγα στο Λαπίθα (αν είναι απαραίτητο), ξανα-

ρωτάµε ποιος γεωλόγος έκανε έρευνα και µελέ-

τησε επισήµως αυτήν την περίπτωση; Ζητάµε επι-

σήµως την συγκεκριµένη µελέτη ή έρευνα από

γεωλόγο Μηχανικό.

Β. Περίπτωση να σταµατήσει ο δρόµος:

∆εν υπάρχει περίπτωση να µην ολοκληρω-

θούν οι αυτοκινητόδροµοι διότι η Ευρωπαϊκή

Ένωση και η Ελληνική Βουλή έχουν συµφωνήσει

και αποφάσισαν την ολοκλήρωση των αυτοκινη-

τόδροµων που προαναφέρθηκαν. Αυτό δεν εξαρ-

τάται από την όδευση που θα ακολουθήσει κάθε

δρόµος. Έτσι λοιπόν καµία δύναµη και κανένα

φρένο δεν θα εµποδίσει την ολοκλήρωση το δρό-

µου. Σε ό,τι όµως αφορά την επιλογή της όδευ-

σης (διαδροµής), οι επιλογές είναι πολλές και οι

οποίες µε λίγη καλή θέληση συζητούνται. Άρα µε

τίποτα και για τίποτα δεν θα σταµατήσει η ολο-

κλήρωση των αυτοκινητόδροµων και ας υπάρ-

ξουν αντιδράσεις και διαµαρτυρίες.

Πιστεύουµε, προτείνουµε και επιµένουµε

στην Ανατολική χάραξη, διότι:

1. Ο υπάρχων δρόµος Κλειδί - Ζαχάρω - Γιαν-

νιτσοχώρι θα παραµείνει προίκα στον τόπο και

του αξίζει.

2. Η αξία των προς απαλλοτρίωση αγρών, χω-

ραφιών κ.λ.π. είναι ευτελούς αξίας, τώρα µάλι-

στα που µε τις φωτιές έχουν υποβαθµισθεί.

3. Με την Ανατολική Χάραξη αξιοποιούνται

όλα τα υπανάπτυκτα χωριά της ορεινής Ολυµπίας

και ενδεχοµένως της Τριφυλλίας.

4. Με την Ανατολική Χάραξη δεν θίγονται επι-

χειρήσεις και δεν ξεκληρίζονται οικογένειες.

5. Λόγω του αραιοκατοικηµένου των περιο-

χών δεν δηµιουργούνται προβλήµατα επικοινω-

νίας µε την παραλία και το αστικό κέντρο.

6. Με την Ανατολική Χάραξη δεν παρεµβαί-

νουµε στον Καϊάφα που είναι χαρακτηρισµένος

Νατούρα 2000.

7. Με την Ανατολική Χάραξη δεν θα υπάρξει

ταλαιπωρία των διερχοµένων οχηµάτων καθ’ όλη

τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και δεν θα

χρειασθούν παράδροµοι, ούτε τόσο πολλές ανι-

σόπεδες διαβάσεις.

8. ∆εν θα ξαναγίνουν δαπάνες για τα ήδη λει-

τουργούντα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ,

∆ηµ. Φωτισµός, Ύδρευση) κ.λ.π.

9. ∆εν θα διαµελισθεί η Ζαχάρω και τα χωριά

της σε «πάνω και κάτω του δρόµου», µε τα γνω-

στά προβλήµατα επικοινωνίας και δεν θα µας θυ-

µίζουν το τείχος του Βερολίνου.

Η γνώµη µας είναι ότι σε καµία περίπτωση δεν

θα είναι ο ακριβότερος δρόµος της Ανατολικής

Χάραξης αν λάβουµε υπόψη µας ότι αξιοποιούν-

ται ολόκληρες υποβαθµισµένες περιοχές της

επαρχίας Ολυµπίας και της Τριφυλίας.

Ακούστηκαν επίσης ότι θα αναπτυχθεί η Ζα-

χάρω και οι περιοχές της µε την διέλευση του

δρόµου µέσα από την απευχόµενη χάραξη.

Απαντάµε ότι, έχει αποδειχθεί περίτρανα, ότι

κανένας ταξιδιώτης δεν παρεκκλίνει της πορείας

του, να βγει σε έξοδο, να πληρώσει διόδια και να

καθυστερήσει αν δεν υπάρχει συγκεκριµένος λό-

γος.

Και άλλες περιοχές έχουν ερηµωθεί και µαρα-

ζώσει όταν οι επαρχιακοί δρόµοι αντικαταστάθη-

καν µε κλειστούς αυτοκινητόδροµους π.χ.:

• Από τον Ισθµό της Κορίνθου ξεκινώντας,

έκλεισαν όλα τα µαγαζιά.

• Στην Πάτρα περνώντας µετά την παραλία η

ίδια ερηµιά.

• Στον αυτοκινητόδροµο Αθήνα - Θεσσαλονί-

κη και τώρα µε το πέταλο του Μαλιακού βάζει

λουκέτο και ο Λεβέντης στον Αγ. Κωνσταντίνο.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τόπου, αυτό

δεν εµποδίζεται από το να διέρχεται ο δρόµος

µερικά χιλιόµετρα παραπάνω. Ίσα - ίσα αναπτύσ-

σεται η περιοχή ολόκληρη και αυτό πρέπει να

µας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Πιστεύουµε ότι πολύς κόσµος της περιοχής

είναι ανηµέρωτος και δεν έχει καταλάβει τις συµ-

φορές που θα ακολουθήσουν µε τον διαµελισµό

της περιοχής. Για το λόγω αυτό παραµένει αδιά-

φορος.

Η αναφορά µας αυτή µε το παρόν δηµοσίευ-

µα, έχει σκοπό να ενηµερώσει εγκαίρως τους

κατοίκους ολόκληρης της περιοχής, να τους κα-

ταδείξει τους κινδύνους που απορρέουν αν δεν

ακολουθηθεί η Ανατολική χάραξη και να τους

καλέσει σε µαζικό αγώνα διεκδικώντας µε οποι-

οδήποτε τρόπο το δίκαιο αίτηµα.

∆εν αντιλέγουµε και συµφωνούµε ότι κάθε

δρόµος είναι επιπλέον πολιτισµός, πρόοδος και

ανάπτυξη, φτάνει όµως να γίνονται µε σωστά

κριτήρια, σωστές οικονοµοτεχνικές µελέτες για

το συµφέρον κάθε τόπου.

Συνέχεια από τη σελ. 11
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Dear Dionysios,
I hope everyone is well.
Last night we had our big presentation
event and press release. Your letter ar-
rived in time. I took it to the printers
prepared it and framed it. We they did
their presentations, I as well on behalf
of Makistos people presented them the
letter from you. I made many people
have tears in their eyes. Thank you.
Attached is some of the photos of the
event. Even our Greek Consul Gene-
ral attended
Filakia

Ευχαριστήρια επιστολή
των κατοίκων Μακίστου, δήµου Ζαχάρως,
προς τις «Θυγατέρες της Πηνελόπης»,
“Daughters of Penelope”
Mycenaea Chapter of Toronto, Ontario.

Αγαπητές «Θυγατέρες της Πηνελόπης»,
Σας στέλνουµε την επιστολή αυτή ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωµοσύνης για
την πολύτιµη συµπαράστασή σας στις δύσκολες στιγµές που ζήσαµε το κα-

λοκαίρι του 2007.
Όπως ήδη γνωρίζετε, η πυρκαγιά κα-
τάστρεψε το φυσικό περιβάλλον της
ευρύτερης περιοχής αλλά και ολό-
κληρα χωριά. Η µεγαλύτερη, όµως,
απώλεια ήταν αυτή των αγαπηµένων
µας συγγενών, φίλων και συγχωρια-
νών.
Με συγκίνηση πληροφορηθήκαµε την
επιθυµία σας να µας βοηθήσετε, γεγο-
νός που µας έδωσε δύναµη να ελπί-
ζουµε και αισιοδοξία για το µέλλον.
Με τη γενναιόδωρη προσφορά σας, µας δώσατε την δυνατότητα να αγορά-
σουµε οικόσιτα ζώα, αντικαθιστώντας έτσι µέρος όσων χάθηκαν λόγω της
πυρκαγιάς, τα οποία είναι απαραίτητα για την καθηµερινή µας επιβίωση.
Τώρα το χωριό µας γεµίζει σιγά σιγά ζωή ξανά!
∆εν έχουµε λόγια να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλους εσάς τους
Έλληνες της ∆ιασποράς, που αν και ζείτε τόσο µακριά από την πατρίδα,
είστε τόσο κοντά µας. Θα ήταν µεγάλη µας χαρά να έρθετε στο χωριό µας
και να σας γνωρίσουµε από κοντά.
Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά!
Σας ευχαριστούµε πολύ για ό,τι κάνετε.

Οι κάτοικοι της Μακίστου

Από το Τέλος της Αθωότητας στην Εποχή της Ωριµότητας

Ο
ι συνέπειες της καταστροφής της 24ης
Αυγούστου 2007 θα µας ταλαιπωρούν για
πολύ καιρό ακόµη. Ενώ τα σπίτια ξανακτί-
ζονται και τις πληγές στο περιβάλλον

επουλώνουν σταδιακά οι αναγεννητικές δυνάµεις
της φύσης, η κατάσταση δείχνει να επιδεινώνεται
σε άλλους τοµείς, όπως η συναισθηµατική µας
διάθεση και οι µεταξύ µας σχέσεις, όλων ηµών
των θυµάτων της καταστροφής.

∆υστυχώς στους κρίσιµους καιρούς της προ-
σωπικής και συλλογικής δοκιµασίας, και ενώ απει-
λείται η επιβίωση της κοινότητας, προκαλούνται
συγκρούσεις µεταξύ των µελών της, που επιδει-
νώνουν την κατάσταση και υπονοµεύουν τις ελπί-
δες της ανάκαµψης.

Πιστεύω ότι τούτη η ανησυχητική διαπίστωση
δεν είναι µόνο δική µου, αλλά και της πλειοψη-
φίας των πατριωτών, στων οποίων την σώφρονα
συνείδηση απευθύνοµαι, ώστε από κοινού να
δράσουµε κατευναστικά και συµφιλιωτικά.
Οι πρώτες λυπηρές εκρήξεις µιας πρόσφατης
υφέρπουσας έντασης, εκδηλώθηκαν, όπως όλοι
γνωρίζουµε, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
18 Νοεµβρίου 2007, όταν οι εµπειρίες της κατα-
στροφής ήταν νωπές και εποµένως το θυµικό
ευαίσθητο. Παρά ταύτα εκείνη η Συνέλευση είχε
την ψυχραιµία να καταδικάσει αµέσως τις ακραίες
εκφράσεις. Όµως αντί να κυριαρχήσει στη συνέ-
χεια η απαραίτητη διάθεση ενότητας και η κατα-
λαγή, εξακολούθησαν οι οξείες διατυπώσεις προ-
καλώντας κλίµα θλιβερής και επικίνδυνης αντιπα-
ράθεσης, όπως γίνεται φανερό στο προηγούµενο
φύλλο της «Μακιστίας».
Επιτρέψτε µου αγαπητοί συµπατριώτες και συµ-
πατριώτισσες να αναφερθώ και να σχολιάσω από-
ψεις που δηµοσιεύτηκαν στο τεύχος της «Μακι-
στίας» που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2008, µε το
θάρρος του ιδρυτικού µέλους στο Σύλλογο των
Μακισταίων (όπως επανιδρύθηκε το 1994), της
συµµετοχής µου στο ∆ιοικητικό του Συµβούλιο
για δυο συνεχείς θητείες (1994-1998) και την
διαρκή ενασχόλησή µου µε τα ζητήµατα του Συλ-
λόγου. ∆εν θα ασκήσω κριτική, ούτε θα επισηµά-
νω λάθη ή παραλείψεις, αλλά εκφράζω την αγω-
νία µου, για την κατάσταση των µεταξύ µας σχέ-
σεων, για την ενότητα του Συλλόγου και για το
µέλλον µας στη πολύπαθη Μάκιστο.

Οι αντιπαραθέσεις ανάµεσα σε µέλη των απερχό-
µενων συλλογικών οργάνων και των νέων που
τους αντικαθιστούν είναι συνηθισµένα φαινόµενα
στην κοινωνία µας, τα οποία όµως στην περίπτω-
ση µιας κοινότητας ανθρώπων που βρίσκεται υπό
απειλή γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα. Γι’ αυτό
µεγάλη ανησυχία προκαλούν οι αντεγκλήσεις µε-
ταξύ του νέου ∆Σ και του µέλους του απερχόµε-
νου κ. Φώτη Παυλόπουλου που δηµοσιεύονται
στο προηγούµενο φύλλο της «Μακιστίας» υπό
τους τίτλους «Όλοι Μαζί για την Μάκιστο» και
«Το Τέλος της Αθωότητας » αντίστοιχα. Η αντιπα-
ράθεση εκπλήσσει για την οξύτητά της, καθώς το
µεν ∆Σ είναι υπεύθυνο εκλεγµένο όργανο, ο δε
αγαπητός Φώτης είναι εκλεκτό και διακεκριµένο
στέλεχος του Συλλόγου, µε πολυετή δραστηριο-
ποίηση και κατά πάντα άµεµπτη και γόνιµη θητεία
ως µέλος πολλών ∆Σ του Συλλόγου Μακισταίων.
Ειδικά για τον Φώτη διατηρώ ιδιαίτερη εκτίµηση,
καθώς είχαµε άψογη συνεργασία σε παλαιότερα
∆Σ, όπως και στη συνέχεια σε ποικίλες περιστά-
σεις και ζητήµατα του Συλλόγου και του χωριού,
για τις οποίες σε καµιά περίπτωση δεν θυµάµαι να
διαφώνησα ουσιαστικά µαζί του. Εκπλήσσοµαι
εποµένως διαβάζοντας στην αρχή του άρθρου
του ότι «Στο χώρο του συλλόγου µας ανέκαθεν
υπήρχε αντιπαράθεση ανάµεσα σε δύο απόψεις
…». Αυτή την παράδοξη θέση να προσπαθεί να
την τεκµηριώσει στη συνέχεια, αλλά µάταια, κα-
θώς δεν φέρνει κανένα στοιχείο και δεν εκθέτει
ούτε µια περίπτωση διχασµού του Συλλόγου σε
«δυο απόψεις». Πράγµατι, προσωπικά δεν θυµά-
µαι ούτε µια τέτοια περίσταση αντιπαράθεσης,
στα 14 σχεδόν χρόνια συµµετοχής µου στις κοι-
νές µας υποθέσεις. Βεβαίως ο Φώτης έχει δικαιο-
λογηµένη αγανάκτηση για πρόσφατα γεγονότα
και είναι αληθής όταν αναφέρεται σε διαφωνίες
που ακολούθησαν µετά την καταστροφή. Τούτα
όµως τα συµβάντα, κατά την ταπεινή µου γνώµη,
δεν θα πρέπει να τον οδηγούν στο να καταδικάζει
συµπατριώτες µέλη του Συλλόγου (µε ακραίες
µάλιστα και βάναυσες εκφράσεις), ούτε να αµφι-
σβητεί την εγκυρότητα των εκλογών που πραγµα-
τοποιήθηκαν στις 02/03/2008.
Η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που
έγινε εκείνη την ηµέρα είναι ιστορική για τον Σύλ-
λογο: Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν τόσοι

πολλοί συµπατριώτες (70 παρόντες) σε Γενική
Συνέλευση, για πρώτη φορά εξελέγη ∆Σ µε καθο-
λική ψηφοφορία και σε συµφωνία µε τις προβλέ-
ψεις του καταστατικού, για πρώτη φορά οι οµιλη-
τές ήταν τόσο ψύχραιµοι, σύντοµοι, ενωτικοί και
εποικοδοµητικοί, τήρησαν άψογα τις δηµοκρατι-
κές διαδικασίες της συνεδρίασης και δήλωσαν
τόσο αποφασισµένοι για µια πορεία αναγέννη-
σης.
Εκείνο το κυριακάτικο πρωινό ήταν µια ευχάριστη
και ελπιδοφόρα στιγµή, µετά τα τραγικά γεγονό-
τα και την ταραχώδη Έκτακτη Γενική Συνέλευση
του Νοεµβρίου. Η αντίθετη άποψη του Φώτη για
τα γεγονότα της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευ-
σης δεν ανταποκρίνεται κατά τη γνώµη µου στην
πραγµατικότητα, εκτός από ένα σηµείο στο οποίο
έχει σαφώς δίκιο. Αναµφίβολα η ψήφος µε εξου-
σιοδότηση είναι πράξη οριακής εγκυρότητας.
Όµως έγινε αποδεκτή, µε βάση µια ασαφή διατύ-
πωση του Καταστατικού, το οποίο στο άρθρο 15
προβλέπει την χρήση εξουσιοδοτήσεων στη Γε-
νική Συνέλευση, χωρίς να διακρίνει µε σαφήνεια
τα όρια της χρήσης τους. Έτσι υπήρξαν ακόµη και
παρόντες στη διαδικασία που αποχώρησαν για
διάφορους λόγους πριν την ψηφοφορία αφήνον-
τας το ψηφοδέλτιό τους σε εξουσιοδοτηµένους
αντιπροσώπους τους. Σε κάθε περίπτωση κανείς
δεν αµφισβήτησε τη συγκεκριµένη πρακτική κατά
τη διάρκεια της Συνέλευσης. Ούτε ο ίδιος ο εγκα-
λών σήµερα το ∆Σ κατέθεσε ένσταση τότε, αλλά
(κατά τη γνώµη µου ορθά πράττων) δέχθηκε αυτή
την αµφισβητούµενη πρακτική, διαφυλάσσοντας
την ενότητα.
Γι’ αυτό η σηµερινή στάση και ένσταση του αγα-
πητού Φώτη εκπλήσσει, τόσο για την έντασή της
όσο και διότι ακόµη και η απόρριψη των εξουσιο-
δοτήσεων δεν θα άλλαζε το τελικό αποτέλεσµα.
∆ιότι το αποτέλεσµα των εκλογών δεν αποτελεί
διάκριση για πρόσωπα, ούτε απόδοση τιµής, ού-
τε κέρδος σε γόητρο, αλλά αυστηρή εντολή ευ-
θύνης από εµάς που ψηφίσαµε. Σηµασία δεν έχει
η σειρά εκλογής, αλλά η αγωνία µας για το τι µέλ-
λει γενέσθαι και οι προσδοκίες µας από αυτούς
που δέχθηκαν τη ψήφο µας.
Για αυτό το λόγο θεωρώ εξίσου επικίνδυνη µε την

Συνέχεια στη σελ. 16
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Η ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

«Φονικές οι ευθύνες Νοµαρχίας-Πυροσβεστικής»

Τ
ην πιο ακραία εκδοχή του ανθρώπινου
πόνου, της ανείπωτης δυστυχίας και
της µοναξιάς, βιώνει από τον περασµέ-

νο Αύγουστο ο τραγικός πατέρας Γιώργος
Παρασκευόπουλος που έχασε µέσα σε ελά-
χιστα λεπτά µε τον πιο φρικιαστικό τρόπο τα
τέσσερα αγγελούδια του, τη σύζυγό του και
τη µητέρα του, στις φονικές πυρκαγιές της
Ηλείας που σκόρπισαν τον όλεθρο και τον
θάνατο.

Ο πόνος που νιώθει δεν µπορεί να χωρέ-
σει σε κανένα ανθρώπινο µυαλό, αλλά ο
ίδιος, πηγαίνοντας κόντρα στο θλιβερό παι-
χνίδι που του έπαιξε η µοίρα, φαίνεται να αν-
τέχει µε µία και µοναδική ελπίδα: να δει να
τιµωρούνται εκείνοι που ευθύνονται για το
άδικο ξεκλήρισµα της οικογένειάς του.

«Από την πυρκαγιά της ηµέρας εκείνης
και από τις εγκληµατικές παραλείψεις των
αρµόδιων τοπικών οργάνων, τόσο της Νο-
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας όσο και
του ∆ήµου Ζαχάρως, αλλά και της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, όπως και της Αστυ-
νοµίας, βρήκαν τραγικό θάνατο τα τέσσερα
ανήλικα τέκνα µου (Αγγελική 15 ετών, Μα-
ρία 12, Αναστασία 11 και Κωνσταντίνος 5), η
σύζυγός µου Αθανασία ∆ηµητρίου-Παρα-
σκευοπούλου 37 ετών και η µητέρα µου Αγ-
γελική 76 ετών», αναφέρει στη µηνυτήρια
αναφορά του προς τον εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Πύργου ο τραγικός πατέρας.

Οι ένοχοι
Οπως αποκαλύπτει στη µηνυτήρια ανα-

φορά του, µία από τις αιτίες που ξεκληρίστη-
κε εκείνο το µεσηµέρι η οικογένειά του, αλ-
λά και όλα τα υπόλοιπα άτοµα ήταν η αδι-
καιολόγητη και ακατανόητη ακινητοποίηση
του πυροσβεστικού οχήµατος περίπου 1.500
µ. µακριά από την Αρτέµιδα προς τη Ζαχά-
ρω, µε πλήρωµα τρεις εποχικούς πυροσβέ-
στες που µετέβησαν στην περιοχή «ως πρό-
βατα επί σφαγήν», βρίσκοντας κι εκείνοι
φριχτό θάνατο µέσα στις φλόγες.

Το συγκεκριµένο όχηµα, όπως αναφέρει,
«είχε κακώς και παρανόµως ως πλήρωµα
τους τρεις εποχικούς πυροσβέστες», καθώς
µε βάση τον νόµο και τις ισχύουσες διατά-
ξεις αυτοί έπρεπε κανονικά να συνοδεύον-
ται από µόνιµο πυροσβεστικό υπάλληλο. Το
όχηµα αυτό, που είχε την έδρα του στο χω-
ριό Θολό, σε απόσταση περίπου 1.500 µέ-
τρων από την Αρτέµιδα προς τη Ζαχάρω, για
άγνωστους λόγους ακινητοποιήθηκε στα
αριστερά του δρόµου και δυστυχώς έκλεισε
το µεγαλύτερο µέρος αυτού, µε αποτέλε-
σµα να µπλοκαριστούν εκεί τα Ι.Χ. εκείνων
που είχαν εγκαταλείψει έντροµοι την Αρτέ-
µιδα και να προκληθεί αδιέξοδο.

«Εκεί µπλοκαρίστηκε και το αυτοκίνητο
της συζύγου µου (µε τα 4 παιδιά µου, την
ίδια τη σύζυγό µου, τη µητέρα µου, την ηλι-
κιωµένη συγχωριανή µου και τα δύο εγγόνια
της), χωρίς να µπορεί να φύγει για τον προ-
ορισµό της που ήταν η Ζαχάρω και η παρα-
λία για να σωθούν από την πυρκαγιά», ανα-
φέρει.

Οπως καταγγέλλει, όταν πλησίαζε η φω-
τιά οι τρεις εποχικοί πυροσβέστες δεν έκα-
ναν καµία απολύτως προσπάθεια κατάσβε-
σης ακόµα και για την αυτοπροστασία τους,
προφανώς από τη µεγάλη απειρία τους, κα-
θώς δεν υπήρχε κοντά τους ως υπεύθυνος
ένας µόνιµος και έµπειρος πυροσβέστης,
όπως ορίζεται από τον νόµο.

Όµως, για το συγκεκριµένο πυροσβεστι-
κό όχηµα η έρευνα ανέδειξε κι άλλα περίερ-
γα... Με βάση το από 23.12.2007 υπηρεσια-
κό σηµείωµα του υποπυραγού του Πυροσβε-
στικού Κλιµακίου Κρεστένων, που ήταν και ο
συντονιστής τότε των πυροσβεστικών δυνά-
µεων, «το σηµείο που σταµάτησε και κάηκε
όπως και το πλήρωµά του δεν ήταν αποτέλε-
σµα εντολής του συντονιστικού κέντρου ή
κάποιου άλλου, αλλά πρωτοβουλία του ιδίου
του πληρώµατος. Στο περιπολικό Η42 υπήρ-
χε ο ασύρµατος, όπως προβλέπεται. Κατά
την ώρα που έφυγε το Η42 από το Θολό δεν
επικοινώνησε καθόλου ούτε µε το κέντρο
ούτε µε κάποιον άλλον. Ο λόγος επιστροφής
του από την περιοχή της Αρτέµιδας στη Ζα-
χάρω είναι άγνωστος, καθώς επίσης και ο
λόγος ακινητοποίησής του στον δρόµο».

«Απορίας άξιον είναι το εξωφρενικό γε-
γονός ότι καθ' όλη την επιχείρηση, µέχρι
που κάηκε το εν λόγω όχηµα µαζί µε το πλή-
ρωµά του, δεν υπήρξε έστω µέσω ασυρµά-
του καµία απολύτως επικοινωνία. Αφέθηκε,
δηλαδή, στην τύχη του µαζί µε το πλήρωµα
και κανένας αρµόδιος (ούτε το Συντονιστικό
Κέντρο ούτε οποιοσδήποτε άλλος) επέδειξε
κάποιο ενδιαφέρον τόσο για την αποστολή
του όσο και για την τύχη του, σηµειώνει ο κ.
Παρασκευόπουλος.

Ο τραγικός πατέρας επιρρίπτει ευθύνες
και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας
διότι, όπως αποκαλύπτει, το πρωί της 23ης
Αυγούστου 2007, δηλαδή την παραµονή της
καταστροφής, η Γενική Γραµµατεία Πολιτι-
κής Προστασίας απέστειλε προς τις περιο-
χές που κρίθηκαν επικίνδυνες για φωτιές,
µεταξύ αυτών και στην Ηλεία, την
6496/23.8.2007 «εξαιρετικώς επείγουσα»
έγγραφη διαταγή µε θέµα τη λήψη έκτακτων
µέτρων πρόληψης και ετοιµότητας λόγω του
πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

∆υστυχώς, το συγκεκριµένο έγγραφο

αγνοήθηκε από τη Νοµαρχία Ηλείας, η οποία
δεν εφάρµοσε όπως όφειλε κάποιο σχέδιο
έκτακτης ανάγκης, ούτε το σχέδιο «Ξενο-
κράτης» ούτε συγκάλεσε τη συνεδρίαση του
Συντονιστικού Νοµαρχιακού Οργάνου
(ΣΝΟ), το οποίο, όπως προκύπτει από τα επί-
σηµα στοιχεία, συνεδρίασε τυπικά στις
4/7/2007, δηλαδή 51 ηµέρες πριν από την
καταστροφή και στις 26.9.2007, 33 ηµέρες
µετά (!).

Ο δήµος
Ευθύνες επιρρίπτονται και στον ∆ήµο της

Ζαχάρως γιατί, όπως αναφέρεται, άφησε
τους κατοίκους στη µοίρα τους επί ώρες και
κανένας δεν τους ενηµέρωσε ούτε πού πρέ-
πει να συγκεντρωθούν και ούτε πώς θα δια-
φύγουν από δρόµους ασφαλείς. «Οι όποιες
και πολύ καθυστερηµένες εµφανίσεις κατά
τις ώρες εκείνες του δηµάρχου και ελαχί-
στων στελεχών του δήµου ήταν σπασµωδι-
κές και σε κάθε περίπτωση τελείως ασυντό-
νιστες και αναποτελεσµατικές», αναφέρει
και κατηγορεί τον ∆ήµο Ζαχάρως ότι δεν εί-
χε εκτελέσει αντιπυρικά έργα το 2007 στην
περιοχή, παρά το ότι για τον σκοπό αυτό
έχουν διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερι-
κών σε όλους τους δήµους της χώρας αξιό-
λογα χρηµατικά ποσά.

Σοβαρές είναι, κατά τον µηνυτή, οι παρα-
λείψεις και της Αστυνοµίας, «η οποία απου-
σίασε παντελώς την ώρα της καταστροφής
και µόνο ένα περιπολικό της αυτοκίνητο πέ-
ρασε πολύ γρήγορα από την Αρτέµιδα κι ενώ
πλησίαζε η φωτιά, το πλήρωµα είπε στους
κατοίκους να φύγουν από το χωριό».

Μηνυτήρια αναφορά κατά των ανωτέρω
µε την ίδια περίπου αιτιολογία έχουν κατα-
θέσει και οι συγγενείς του εποχικού πυρο-
σβέστη Ιωάννη ∆ρακόπουλου, ενός εκ των
τριών που επέβαιναν στο µοιραίο πυροσβε-
στικό όχηµα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/04/2008

Όλοι κοντά του
Στην Αγωγή κατά παντός υπευθύνου που
κατέθεσε ο συµπατριώτης µας Γιώργος
Παρασκευόπουλος για τη δικαίωση των 7
ανθρώπων της οικογένειάς του (και όχι
µόνο) που θυσιάστηκαν αναίτια στην πυρ-
καγιά της 24ης Αυγούστου 2007. Όλοι οι
συµπατριώτες έχουµε ηθικό χρέος να
συµπαρασταθούµε στον Ιερό Αγώνα του
Γιώργου, να σταθούµε κοντά του και να
τον στηρίξουµε µε όλη την ψυχή µας
καθώς και σε όλους εκείνους που έχασαν
τους δικούς τους ανθρώπους.
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Οι υπουργοί Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης αποφάσισαν τη λήψη µέτρων υπέρ των
παραγωγών που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους
εκµεταλλεύσεις υπέστησαν ζηµιές από πυρκα-
γιές κατά το 2007. Οι συναρµόδιοι υπουργοί, σύµ-
φωνα µε την ΚΥΑ που συνυπέγραψαν, εξαιρούν
από την καταβολή ενισχύσεων χιλιάδες πυρόπλη-
κτους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι χά-
νουν το δικαίωµα να λάβουν οικονοµικές ενισχύ-
σεις από το κράτος, ώστε να αποκαταστήσουν τις
ζηµιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις τους και
η παραγωγή τους. Από το πρόγραµµα των ενισχύ-
σεων εξαιρούνται:

1. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι των οποίων οι ζη-
µιές δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της
παραγωγής και του παγίου κεφαλαίου.

2. Παραγωγοί που δεν έχουν ΑΦΜ.
3. Παραγωγοί που έχουν υποχρέωση επιστρο-

φής χρηµάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθη-
κε ως ασυµβίβαστη.

4. Γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που
δεν έχουν συστηµατικό χαρακτήρα.

5. Περιπτώσεις ζηµιών που οφείλονται σε
αµέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος
ή τρίτου.

6. Ζηµιές που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή
επεκτάθηκαν επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγ-
καιρα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, τον
περιορισµό ή την αποκατάσταση.

7. Γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αναπτύσ-
σουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή
όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι ενδε-
δειγµένες, π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω
κλίµατος είτε λόγω φύσεως του εδάφους κ.λπ.

8. Αιτήµατα ενίσχυσης τα οποία δεν συνο-
δεύονται από επίσηµα έγγραφα που πιστοποιούν
την έκταση της ζηµιάς (π.χ. έγγραφα Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας, ∆ιεύθυνσης ∆ασών).

9. Κάτοχοι γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια
στοιχεία της εκµετάλλευσής τους σε ασφαλιστι-
κό φορέα.

10. Ζηµιές ζωικού κεφαλαίου ή ζωικής παρα-
γωγής που οφείλονται σε καταστροφή των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων ή βλάβη του µηχανολογικού
εξοπλισµού όταν δεν πληρούνται οι όροι και κα-
νόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λει-
τουργίας.

11. Ζηµιές παγίου κεφαλαίου ή µηχανηµάτων-
µηχανολογικού εξοπλισµού που προκλήθηκαν ή
επεκτάθηκαν επειδή δεν ελήφθησαν όλα τα ανα-
γκαία µέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισµό
τους.

12. Ζηµιές σε εγκαταστάσεις και σε εξοπλι-
σµό που χρησιµοποιούνται για τυποποίηση, µετα-
ποίηση, µεταφορά γεωργικών προϊόντων (π.χ. οι-
νοποιία, ελαιουργία, βαρέλια κ.λπ.).

13. Ζηµιές σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό γε-
ωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων οικονοµι-
κά απαξιωµένων.

14. Ζηµιές πηγαδιών.
15. Ζηµιές γεωτρήσεων.
16. Ζηµιές σε περιφράξεις γεωργοκτηνοτρο-

φικών εκµεταλλεύσεων.
17. Ζηµιές σε θερµοκήπια µε έκταση µικρότε-

ρη των 200 τ.µ. ανά αγροτεµάχιο.
18. Ζηµιές σε εξοπλισµό που δεν θεωρείται

απαραίτητος ως προϋπόθεση για τη λειτουργία
της γεωργικής εκµετάλλευσης ή θεωρείται εξειδι-
κευµένος, όπως γεννήτριες αποθήκης κ.λπ.

19. Ζηµιές σε εργαλεία και εξοπλισµό που δεν
δικαιολογείται η ύπαρξή τους στην εκµετάλλευ-
ση.

20. Ζηµιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισµό
γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων εάν δεν
αποδεικνύεται η κατοχή καλλιεργειών ή ζωικού

κεφαλαίου κατά περίπτωση.
21. Ζηµιές σε οχήµατα για τα οποία υπάρχει

υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης (π.χ. γε-
ωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές µηχανές,
κ.λπ.).

22. Εκµεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών,
σηροτροφικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις µανιτα-
ριών, επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων.

23. Όσες εκµεταλλεύσεις υποχρεούνται να
τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν
στοιχεία παραγωγής και οικονοµικά στοιχεία.

24. Εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν αναγρά-
φονται στα αντίστοιχα µητρώα ή στην Ενιαία ∆ή-
λωση Εκµετάλλευσης, στο Κτηµατολόγιο ή στα
αντίγραφα των εντύπων Ε1 της φορολογικής δή-
λωσης ή όπου απαιτείται.

25. ∆ασικά δένδρα και φυτώρια αυτών, καθώς
και δασικά προϊόντα (ξυλεία, ξυλοκάρβουνα κ.ά.).

26. Εκµεταλλεύσεις αµπελοειδών, εάν δεν τη-
ρούνται οι κανονιστικές τους υποχρεώσεις.

27. Περιπτώσεις ζηµιών που οφείλονται σε κα-
ταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη
του µηχανολογικού εξοπλισµού όταν δεν πλη-
ρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι
προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

28. Περιπτώσεις ζηµιών που συµβαίνουν στη
φυτική παραγωγή µετά τη λήξη της καλλιεργητι-
κής περιόδου.

29. Ανθοκοµικά φυτά και καλλωπιστικά δέν-
δρα ή θάµνοι που οι εκµεταλλεύσεις προµηθεύτη-
καν προς εµπορία.

30. Καλλιέργειες που καλύπτονται από ασφα-
λίσιµους κινδύνους, πέρα από τις προκαθορισµέ-
νες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της κάλυψης
των ειδών αυτών.

31. Αυτοφυείς καλλιέργειες.
32. Αποθηκευµένα νωπά προϊόντα ή προϊόντα

που φυλάσσονται σε ειδικά ελεγχόµενο περιβάλ-
λον (π.χ. ψυγεία).

33. Αποθηκευµένα προϊόντα προοριζόµενα
για εµπορία.

34. Εφόδια, όπως λιπάσµατα, φάρµακα κ.ά.
35. Αποθηκευµένα προϊόντα που έχουν υπο-

στεί µεταποίηση, τυποποίηση κ.λπ. (π.χ. κρασί,
λάδι κ.ά.).

36. Κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που ανα-
πτύσσουν τη δραστηριότητά τους µόνιµα ή προ-
σωρινά (µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι-µελισσο-

τρόφοι) σε ακατάλληλη κλιµατική ζώνη.
37. Κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στις οποί-

ες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκµετάλ-
λευσης του ζωικού κεφαλαίου.

38. Περιπτώσεις ζηµιών σε µελισσοσµήνη,
εάν δεν υπάρχει θεωρηµένο για το έτος ζηµιάς
µελισσοκοµικό βιβλιάριο.

39. Περιπτώσεις ζηµιών ζωικού κεφαλαίου,
όπου για λόγους δηµόσιας υγείας τα ζώα εντα-
φιάσθηκαν άµεσα και πριν από την εκτίµηση της
ζηµιάς, εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ταφής της αρ-
µόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας.

40. Εκµεταλλεύσεις που διατηρούν ζώα τα
οποία έχουν ηλικία µεγαλύτερη της παραδεκτά
παραγωγικής ζωής, π.χ. αιγοπρόβατα άνω των έξι
ετών, χοιροµητέρες άνω των τεσσάρων ετών, άρ-
ρενα βοοειδή άνω των έξι ετών κ.λπ.

Επίσης, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση,
δεν θα καταβάλλονται ενισχύσεις για ζηµιές στο
φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων εφόσον:

1. Ο αριθµός των κατεχόµενων κατ' είδος δέν-
δρων είναι µικρότερος των 20.

2. Ο αριθµός των σοβαρά ζηµιωθέντων κατ' εί-
δος δένδρων είναι µικρότερος των 10.

3. Οι στρεµµατικές καλλιέργειες καταλαµβά-
νουν έκταση µικρότερη του ενός στρέµµατος, κα-
τά αυτοτελές αγροτεµάχιο.

4. Η έκταση που έχει υποστεί ζηµιά είναι µι-
κρότερη του µισού στρέµµατος κατ' είδος καλ-
λιέργειας.

5. Οι καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων
και θάµνων δεν περιλαµβάνουν τουλάχιστον 100
οµοειδή φυτά κατ' αυτοτελές αγροτεµάχιο.

6. Ο αριθµός των σοβαρά ζηµιωθέντων καλλω-
πιστικών δένδρων και θάµνων είναι µικρότερος
των 30 κατ' είδος.

7. Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών δεν πε-
ριλαµβάνουν 500 οµοειδή φυτά κατά παραγωγική
µονάδα.

8. Ο αριθµός των σοβαρά ζηµιωθέντων γλα-
στρικών φυτών κατ' είδος είναι µικρότερος των
150.

9. Οι καλλιέργειες φυτωρίων δεν περιλαµβά-
νουν 2.000 οµοειδή φυτά, κατ' αυτοτελές αγροτε-
µάχιο.

10. Ο αριθµός των σοβαρά ζηµιωθέντων φυ-
τωρίων κατ' είδος είναι µικρότερος των 600.

Αποζηµιώσεις

• Στα 100 εκατοµµύρια ευρώ ανέρχεται για
το Νοµό Ηλείας η χρηµατοδότηση µέσω του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής» συνολικού προϋπολογι-
σµού περίπου 6 δις ευρώ της περιόδου 2007 –
2013, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, Αλέξανδρος Κοντός σε
επίσκεψή του τον Μάιο στο Νοµό. Ο υπουργός
σε σύσκεψη στη Νοµαρχία ανέφερε ότι «δίνου-
µε βάρος στα έργα αγροτικής οδοποιίας, στους
αναδασµούς και στον αγροτουρισµό. Αναγνωρί-
ζουµε ότι πρέπει να ξεκινήσουµε από το Νοµό
Ηλείας γιατί εδώ χρειάζονται άµεσες και σοβα-
ρές παρεµβάσεις και αυτό κάνουµε. Σύµµαχοι
και συνοδοιπόροι στο έργο µας είναι η Περιφέ-
ρεια, η Νοµαρχία, οι ∆ήµοι και το συνεταιριστικό
κίνηµα». Στο Νοµό Ηλείας ήδη εντάχθηκαν 42
έργα υποδοµών, συνολικού ύψους 19 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ, για τους ∆ήµους ΟΠΑΑΧ (Ολοκλη-
ρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου) του Νοµού. ∆ηλαδή, στους ∆ήµους Αλι-
φείρας, Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως, Λαµπείας, Λα-
σιώνος, Πηνείας, Σκιλλούντος, Φιγαλείας, Φο-

λόης, Ωλένης, µε ποσά έως 1.900.000 ευρώ. Οι
υπόλοιποι ∆ήµοι που δεν είναι στα ΟΠΑΑΧ, κατ'
εξαίρεση θα επιχορηγηθούν µε ένα έργο
600.000 ευρώ ο καθένας». Ο εκσυγχρονισµός
του αρδευτικού δικτύου -σε συνολικό όπως
προαναφέρθηκε ύψος 75 εκατοµµυρίων ευρώ-
ήταν το κυρίαρχο στις ανακοινώσεις του υπουρ-
γού, στην κατεύθυνση υλοποίησης για ένα πά-
γιο αίτηµα όλου του αγροτικού κόσµου της
Ηλείας. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, οι µελέ-
τες θα χρηµατοδοτηθούν από το υπουργείο και
θα παραδίδονται τµηµατικά για να κερδίζεται
χρόνος. Εγκρίθηκαν επίσης 9 εκατοµµύρια ευρώ
για αναδασµούς, µέσω του προγράµµατος, µετά
από σχετικές προτάσεις της Ν.Α. Ηλείας.

• Την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης ύψους
89,7 εκ. ευρώ από το Ταµείο Αλληλεγγύης της
ΕΕ, για αποκατάσταση µέρους των ζηµιών που
υπέστησαν οι υποδοµές των πυρόπληκτων πε-
ριοχών από την πυρκαγιά του 2007, ενέκρινε η
Επιτροπή Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Χρηµατοδοτήσεις
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αιχμές
Αν δεν είναι ειρωνεία…
Πριν λίγες µέρες οι συµπατριώτες µας σε Μάκιστο και Αρτέµιδα (δύο χωριά
που µέχρι τα πέρατα του κόσµου ξέρουν πως καταστράφηκαν ολοσχερώς)
µε έκπληξη έλαβαν το λογαριασµό της ∆ΕΥΑΖ για να πληρώσουν νερό στα
σπίτια τους που έχουν καεί!!!
Όταν λάβαµε γνώση του θέµατος, επικοινωνήσαµε αµέσως µε τον Πρόεδρο
της ∆ΕΥΑΖ και του ζητήσαµε να µας πληροφορήσει σχετικά µε την αποστο-
λή των λογαριασµών. Μας αντιµετώπισε µε ανάρµοστο υπεροπτικό ύφος(!!!)
και µάλιστα έβγαλε βιαστικά και αβασάνιστα το συµπέρασµα(!!!) ότι αυτό
που µας ενοχλεί είναι πως δεν θέλουµε να πληρώσουµε τα 30 ευρώ του λο-
γαριασµού…
Πιστεύουµε ότι ο κύριος αυτός καθώς και οι προϊστάµενες αρχές του, έπρε-
πε να λάβουν υπόψη τους: α) Μετά την ολική καταστροφή της περιοχής µας
δεν υπάρχει κανένα έσοδο για τους συµπατριώτες µας, εκτός της ισχνής
σύνταξης που παίρνουν οι ηλικιωµένοι. β) Θεωρούµε πως δεν υπάρχουν
άµεσα δαπάνες από µεριάς του ∆ήµου για την ύδρευση των κατοίκων των
κοντέινερς, αφού υπάρχει φυσική ροή (τουλάχιστον στη Μάκιστο). γ) Θα
µπορούσε η «φιλεύσπλαχνη» ∆ΕΥΑΖ να κάνει λίγη υποµονή µέχρι την απο-
κατάσταση των κατεστραµµένων σπιτιών και την επαναφορά στην πρότερη
οικονοµική κατάσταση των συµπατριωτών µας που τόσο αναίτια πλήρωσαν,

άλλοι µε τη ζωή τους και όλοι µε τις περιουσίες τους, την έλλειψη έµπρα-
κτης προστασίας τους από την ελληνική πολιτεία…
∆εν είναι τόσο τα 30 ευρώ που µας ενοχλεί (όχι δηλαδή πως περισσεύουν
στον κόσµο), όσο η ίδια η αποστολή των λογαριασµών στα κατεστραµµένα
σπίτια(!!!), κάτι που το εκλαµβάνουµε ως ειρωνεία και εµπαιγµό…

Χωρίς σχόλια
Όπως ανέφεραν οι ειδήσεις, η ΕΕ εξέδωσε ψήφισµα για όλες τις µεσογει-
ακές χώρες που επλήγησαν από φωτιές, να δεσµευτούν ότι τα δάση που
κάηκαν θα ξαναγίνουν δάση, διότι αυτό αφορά ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Το ψήφισµα υπεγράφη από τις αντιπροσω-
πείες όλων των Μεσογειακών χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία)
και όλων των παρατάξεων... εκτός µίας.
Guess who?... Ο κ. Ρουσόπουλος είπε ως δικαιολογία ότι αυτό είναι παρέµ-
βαση στο Σύνταγµα της Χώρας, βλέπε Άρθρο 24, περί 'δασικών εκτάσεων
και δασών' !!...
Εκτός, αυτού, οι ειδήσεις ακόµα και των κρατικών καναλιών ανέφεραν ότι
2.000 και πλέον στρέµµατα στη Ζαχάρω 'παραχωρήθηκαν για ήπια τουρι-
στική ανάπτυξη' σε µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα.

Συναντήσεις του ∆.Σ.
Με τον υπεύθυνο του Οµίλου
Το Προεδρείο του ∆.Σ του Συλλόγου Μακισταίων, αποτελούµενο από
τον Πρόεδρο, Μπενάρδο Ζώη, την Αντιπρόεδρο, Γρηγοροπούλου Χρι-
στίνα και την Γεν. Γραµµατέα, Κοκκαλιάρη ∆ήµητρα, πραγµατοποίησε
συνάντηση µε τον εκπρόσωπο του Οµίλου Βαρδινογιάννη κ. Αβούρη,
στις 31 Απριλίου 2008.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριµία του νέου Συµβουλίου µε τον
υπεύθυνο του Οµίλου και η ενηµέρωσή του, για την πορεία των ερ-
γασιών ανακατασκευής των καµένων σπιτιών. Έγινε µια ειλικρινής και
εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.
∆ιευκρινίστηκαν οι δυσκολίες και τα εµπόδια που υπήρξαν, προκειµέ-
νου να εκδοθούν οι άδειες των κατοικιών, τονίστηκε η προσπάθεια
που γίνεται να ακολουθηθούν όχι µόνο όλες οι νόµιµες διαδικασίες,
αλλά και να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που απαιτούνται για να
έχουµε ένα άρτιο αποτέλεσµα. Το Προεδρείο του ∆Σ διαβεβαίωσε
τον κ. Αβούρη ότι, όχι µόνο η Μάκιστος αναγνωρίζει το σηµαντικό
έργο του Οµίλου, αλλά επιπροσθέτως το Συµβούλιο του Συλλόγου
είναι στη διάθεσή του για κάθε συνεργασία.
Από τη µεριά του µας ανακοίνωσε ότι ο Όµιλος προτίθεται σύντοµα να
κάνει στη Μάκιστο ανοικτή ενηµέρωση προς τους κατοίκους για την
πορεία των εργασιών, στην οποία θα κληθούµε να παραστούµε.

Με το ∆ήµαρχο
• Το Μ. Σάββατο έγινε συνάντηση των µελών του ∆Σ: Γρηγοροπού-
λου Χριστίνας, Κοκκαλιάρη ∆ήµητρας, Κοκκαλιάρη ∆ιονύση καθώς και
του προέδρου του Τ.Σ. Νίκου Πόθου, µε τον δήµαρχο Ζαχάρως, κ.
Πανταζή Χρονόπουλο. Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν:
• Την ανακατασκευή των καµένων σπιτιών. Ο ∆ήµαρχος διαβεβαίωσε
ότι βρίσκεται σε άµεση επαφή και συνεργασία µε τον Όµιλο για το
έργο και όλα προχωρούν µε τον καλύτερο τρόπο. Κάποιες δυσκολίες
που υπάρχουν µε την έκδοση των αδειών θα ξεπεραστούν. Τόνισε πως
είναι πολύ σηµαντική, τόσο η συνεργασία του Συµβουλίου του Συλ-
λόγου, όσο και η συνεργασία των ίδιων των κατοίκων, ως µονάδες, οι
οποίοι ορισµένες φορές, εξαιτίας του πανικού τους δεν λειτουργούν
ψύχραιµα και δηµιουργούνται προβλήµατα συνεννόησης µε τα συ-
νεργεία που εκτελούν τις εργασίες.
• Το περιβάλλον, για το οποίο, όπως µας πληροφόρησε, έχει αναλά-
βει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο την εκπόνηση σχετικής µελέτης.
• Επίσης ότι έχει ανατεθεί από τους τρεις δήµους Ζαχάρως, Αλιφεί-
ρας, Ανδρίτσαινας η εκπόνηση µελέτης για την χάραξη του παραπο-
τάµιου δρόµου Ανδρίτσαινας-Ζαχάρως. Αυτός ο δρόµος, όπως είπε,
θα αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, γιατί θα συνδέσει
τα ορεινά τµήµατα της Επαρχίας µας µε τη θάλασσα.
• Έχουν κατατεθεί από την εταιρεία VODAFON 40.000 ευρώ προκει-
µένου να ολοκληρωθεί το περίπτερο (κιόσκι) στη Μάκιστο.
• Σχετικά µε το γεγονός ότι ότι στην προηγούµενη ορισµένη συνάν-
τηση µε το ∆.Σ. ο ∆ήµαρχος µάς είπε δεν παρευρέθη, για λόγους ανω-
τέρας βίας.

επικριτική στάση του κ. Φώτη Παυλόπουλου την
απάντηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο
άρθρο του, καθώς από αυτό περιµένουµε υπευθυ-
νότητα απέναντι στα προβλήµατα που βιώνουµε
όλοι και όχι καλλιέργεια κλίµατος αντιπαραθέσε-
ων.
Ευτυχώς σε πολύ καλλίτερη κατεύθυνση βρί-
σκονται άλλα άρθρα, µε σχόλια και απόψεις πα-
τριωτών που δηµοσιεύει η προηγούµενη «Μακι-
στία». Αυτά διατυπώνονται µε σύνεση και µετριο-
πάθεια, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της κατα-
στροφής και στα γεγονότα που ακολούθησαν.
Ξεχωρίζουν κείµενα, όπως του Γιάννη Πόθου και
της Μαρίας Πόθου, που αποτελούν ειλικρινείς
και ευαίσθητες αναφορές στα γεγονότα, µε βάση
τις εµπειρίες τους από τις υπεύθυνες θέσεις του
Προέδρου και της Ειδικής Γραµµατέως του απερ-

χόµενου ∆Σ του Συλλόγου. Από τα σχόλιά τους
δεν λείπει κάποια πικρία και ενδεχοµένως απο-
γοήτευση, που εκφράζεται όµως ευπρεπώς και
γίνεται θετικά αποδεκτή, καθώς συνοδεύεται από
πνεύµα ενότητας και ελπιδοφόρες ευχές. Συγκι-
νητικό και ενθαρρυντικό είναι επίσης και το άρ-
θρο του κ. Λάκη Λαµπρόπουλου. Μακάρι η δυνα-
µική και εποικοδοµητική παρουσία στο Σύλλογο
αυτού του διακεκριµένου και ικανού συµπατριώτη
µας, να έχει συνέχεια και γόνιµη διάρκεια. Καλές
προσδοκίες επιτρέπει και το σύντοµο κείµενο
του νέου Προέδρου του ∆Σ κ. Ζώη Μπενάρδου
που ζητεί απ’ όλους µας να ξεπεράσουµε τις αντι-
παραθέσεις και να συστρατευθούµε για την ανα-
γέννηση του χωριού µας.
Είναι φανερό ότι η µόνη προοπτική ανάκαµψης
για τη Μάκιστο βασίζεται στην ενότητά µας και
στο ξεπέρασµα όλων των αντιθέσεων µε αµοι-
βαίες υποχωρήσεις, µετριοφροσύνη και γενναι-

οδωρία. Το νέο ∆Σ οφείλει να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων. Προφανώς δεν πρέπει να επι-
τρέψει τις συγκρούσεις προσώπων, αλλά αντίθε-
τα πρέπει να αναλάβει δραστήριες πρωτοβου-
λίες ενότητας, καθώς και προστασίας των συµ-
φερόντων όλων των µελών του Συλλόγου και
των κατοίκων της Μακίστου.
Τα γεγονότα που µας έφεραν βίαια αντιµέτω-
πους µε τη σκληρή πραγµατικότητα του ραγδαία
µεταβαλλόµενου κόσµου µας, αυτά τα ίδια γεγο-
νότα πρέπει να µας διδάξουν µεταφέροντάς µας
από την εποχή των ανώδυνων επιλογών σε µια
νέα εποχή ωριµότητας. Η διαδικασία των εκλο-
γών παρά τις ατέλειές της (που προφανώς πρέ-
πει να διορθωθούν µε κατάλληλες καταστατικές
αλλαγές) ήταν η είσοδος του Συλλόγου µας στην
ωριµότητα, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί µε
υπεύθυνες πράξεις από όλους µας.

Ανδρέας Λαµπρόπουλος

Συνέχεια από τη σελ. 11

Από το Τέλος της Αθωότητας στην Εποχή της Ωριµότητας
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