
Έ
νας χρόνος µετά την κατα-
στροφή και εµείς ακόµα
προσπαθούµε να αποτιµή-

σουµε το µέγεθός της και συνάµα
να διακρίνουµε τις πιθανές προ-
οπτικές που διαγράφονται για το
µέλλον. Έχουµε, δυστυχώς, την
εντύπωση, που πάει να γίνει βε-
βαιότητα, πως τώρα µόλις αρχί-
ζουµε να συνειδητοποιούµε τις
πτυχές του δράµατος και να αντι-
λαµβανόµαστε καλύτερα τις συ-
νέπειες της µεγάλης απώλειας.

Ένα χρόνο µετά, όποιος ανη-
φορίζει από τη Ζαχάρω προς τα
χωριά µας, παρακολουθεί µε κοµ-
µένη την ανάσα το κιτρινόµαυρο
τοπίο που απλώνεται ως εκεί που
φτάνει το µάτι και όσο κι αν προ-
σπαθεί να θυµηθεί το παρελθόν, η
ανάµνηση του παραδείσου που
χάσαµε φαίνεται τόσο µακρινή,
που ο νους δυσκολεύεται να την
ανακαλέσει. Και αυτό είναι που δί-
νει ακόµα περισσότερο πόνο.
Όταν πλησιάζεις στο σηµείο που
τόσοι άνθρωποι έχασαν άδικα τη
ζωή τους, αρνείσαι να κατανοή-
σεις το πώς και το γιατί αυτού του
πρωτοφανούς για τη σύγχρονη
πραγµατικότητα δυστυχήµατος.
Όταν τέλος φτάνεις στη Μάκιστο
και βλέπεις τον διαλυµένο οικι-
σµό, αφουγκράζεσαι την ερηµιά
του, αναζητάς τους χαµένους
ήχους και τις µυρωδιές, τους αν-
θρώπους που έφυγαν πρόσφυγες

στα γεράµατά τους στην Αθήνα,
βλέπεις τα κοντέινερς που φιλο-
ξενούν ακόµα τους γέροντες των
ογδόντα και ενενήντα χρόνων,
που παρ’ όλα αυτά φαίνεται να αν-
τέχουν και τούτο το χτύπηµα,
όταν η ζωή τους περιορίστηκε κά-
τω από ένα κλιµατιστικό, γιατί αλ-
λιώς η αφόρητη ζέστη δεν αντέ-
χεται, όταν ο δεύτερος χειµώνας
της απόγνωσης βρίσκεται προ των
πυλών, είναι πολύ δύσκολο να µεί-
νεις ψύχραιµος, κάνοντας λογι-
κές αναλύσεις και να συζητάς
χροναδιαγράµµατα για την ανοι-
κοδόµηση των κατοικιών. Είναι
πολύ δύσκολο για αυτούς να δώ-
σουν κι άλλη παράταση στην αν-
τοχή τους, να διεκδικήσουν το δι-
καίωµά τους να εκφράσουν άπο-
ψη για το σπίτι τους, να πάρουν
την υπόθεση στα χέρια τους . Και
αυτό είναι µεγάλη αδικία και πί-
κρα. Ακόµα και ο Σύλλογός µας,
που µέχρι χτες καµαρώναµε πως
είναι φορέας που εκφράζει τη δυ-
ναµική της µικρής κοινωνίας µας,
φαίνεται πως λίγα πράγµατα µπο-
ρεί να διαχειριστεί, µη έχοντας
κάποιο θεσµικό ρόλο που να του
δίνει το τυπικό δικαίωµα του
«διεκδικείν». Σκοντάφτοντας πά-
νω στην «ιδιωτική» αντίληψη του
«ζειν» και του «πολιτεύεσθαι».
Είναι φανερό πως η κοινωνία µας
δεν είναι ώριµη για να αντιληφθεί
την ισχύ της συλλογικής φωνής.

Έτσι, αν και φαίνεται άσκοπο,
χωρίς δύναµη να επηρεάσει τις
αποφάσεις των ανθρώπων που
εµπλέκονται στο παιχνίδι της
ανασυγκρότησης του τόπου µας,
αφού η κατακερµατισµένη σκέψη

και βούληση των ανθρώπων που
«έπαθαν», αδυνατεί, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον, να γίνει φωνή
έντονης αντίδρασης στην προκα-
θορισµένη µοίρα, εµείς θα θέλαµε
παρ’ όλα αυτά να υπογραµµίσου-
µε µερικά σηµεία, να θέσουµε
προβληµατισµούς για όσα µας
αφορούν.

• Ένα θέµα που δεν συζητείται,
παρά µονάχα ψιθυρίζεται σε κλει-
στά πηγαδάκια ή το πολύ, πολύ
διατυπώνεται από µεµονωµένες
φωνές, που βιώνουν τον πόνο της
απώλειας των αγαπηµένων τους
προσώπων, είναι η υποχρέωση
της Πολιτείας να ερευνήσει σε
βάθος τα αίτια αυτής της κατα-
στροφής. Όταν χάνονται τόσοι
άνθρωποι σε µια σύγχρονη και ορ-
γανωµένη κοινωνία µε τέτοιο αδι-
καιολόγητο τρόπο, θα πρέπει να
αναζητηθούν οι λόγοι που συνετέ-
λεσαν ώστε ένα ατυχές γεγονός,

µια καταστροφή, να φτάσει στο
σηµείο να µετατραπεί σε δυστύ-
χηµα, που στοίχισε τη ζωή σε τό-
σους ανθρώπους. Γιατί οι υπηρε-
σίες και οι φορείς που εµπλέκον-
ται στην ιστορία αυτή δεν κα-

λούνται να δώσουν λόγο; Ποιος
ήταν ο ρόλος τους πριν, κατά τη
διάρκεια και µετά την καταστρο-
φή; Έπραξαν το χρέος τους;

• Πολλοί µιλάνε για τις ανα-
γεννητικές δυνάµεις της φύσης, η
οποία θα βρει τον τρόπο να επου-
λώσει τις πληγές της. Οι περισσό-
τεροι όµως µιλούν χωρίς να λαµ-
βάνουν υπόψη τους, αφενός µεν
τις ραγδαίες αλλαγές του κλίµα-
τος και αφετέρου την ανυπαρξία
ενδιαφέροντος από τους φορείς
και τους πολίτες, οι οποίοι φαίνε-
ται να µην έχουν ακόµα βρει τον
τρόπο να αφυπνισθούν και να
προβούν σε ενέργειες που θα ενι-
σχύσουν το έργο της φύσης. Αντί
για αυτό ακούγονται σχέδια για τη
συνέχιση της εκµετάλλευσης της
καµµένης γης, για καινούργιους
δρόµους που σχεδιάζονται να
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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
Η «Μακιστία» συνεχίζει την έκδοσή της ένα χρόνο µετά την

καταστροφή. Συνεχίζει να µας θυµίζει ότι υπάρχουν Μακισταίοι

που δεν ασχολούνται µόνο µε τα του «οίκου τους». Υπάρχουν

ακόµα κάποιοι, που προσπαθούν να αγγίξουν, να αναδείξουν

και να ενηµερώνουν τους συµπατριώτες, για την δραµατική κα-

τάσταση που βρέθηκε ο τόπος µας και την πορεία για την επίλυ-

ση του προβλήµατος. Και µάλιστα πολλές φορές αφήνοντας

στην άκρη την προσωπική τους άποψη, στο όνοµα της ενότητας

των µελών του Συλλόγου. Σαν συντακτική επιτροπή πιστεύουµε

ότι πικρίες, παράπονα και ακραίες συµπεριφορές δεν ωφέλη-

σαν σε τίποτα. Χάθηκε πολύτιµος χρόνος και η «αναγέννηση»

που προσµέναµε, δεν φαίνεται πουθενά. Ένα χρόνο µετά, εκεί-

νο που βλέπουµε είναι ότι ο τόπος µας ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ, οικο-

νοµικά, περιβαλλοντολογικά και οι άνθρωποί του υποφέρουν

ψυχικά. Μπορούµε να κάνουµε κάτι; Θέλουµε να κάνουµε κάτι;

Ας το κάνουµε λοιπόν.

Κοινωνικά
Γάµοι
• Ο Παύλος Παναγιώτης του Γιάννη και της ∆ιαµάντως και η Αιµιλία

Βελισσαράκου, τέλεσαν το γάµο τους στις 5 Αυγούστου 2008, στον Ιερό
Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Ψυχικού.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται στους νεόνυµφους να ζήσουν.

Γεννήσεις
• Η Μαρία Ζέρβα-Καραγιάννη και ο σύζυγός της Κανέλλος Καραγιάν-

νης απέκτησαν στις 4 Αυγούστου 2008 το τρίτο τους παιδάκι και είναι
αγόρι.

• Η Παρασκευή Λαµπροπούλου του Παύλου και ο σύζυγό της Παύλος
Πανηγύρης στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, την 1 Αυγούστου 2008 απέ-
κτησαν αγοράκι και θα το ονοµάσουν Νικόλαο.

• Ο ∆ηµήτρης(Μίµης) Γουργούλης του Γεωργίου και η σύζυγος του
Ανδριανή, στις 24 Αυγούστου 2008, απέκτησαν αγοράκι.

• Ο Πόθος Τηλέµαχος του παπά-Γρηγόρη και η σύζυγός του Μαργα-
ρίτα, στις 28 Απριλίου 2008, απέκτησαν αγοράκι.

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

Βαφτίσεις
• Ο Αναστάσιος (Τάσης) Κοκκαλιάρης του Παναγιώτη και η σύζυγός

του Γεωργία, βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 21 Ιουνίου 2008 στην Αγία
Αναστασία Περισσού και το ονόµασαν Παναγιώτη.

• Ο ∆ηµήτρης (Μίµης) Γουργούλης του Γεωργίου και η σύζυγός του
Ανδριανή, βάφτισαν την κορούλα τους στις 8 Ιουνίου 2008, στον Άγιο Νι-
κόλαο Ζαχάρως και την ονόµασαν Παναγιώτα.

• Η Ιωάννα ∆ηµοπούλου του Ανδρέα και της ∆ήµητρας Λαµπροπού-
λου και ο σύζυγός της Γιώργος Βαϊνάς, στις 3 Αυγούστου 2008, στον
Άγιο Ανδρέα Λαµπρινής, βάφτισαν τη δεύτερη κορούλα τους και την
ονόµασαν ∆ήµητρα-Βησσαρία.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Απεβίωσαν
• Ο Γιαννόπουλος Γεώργιος, σύζυγος της Ελένης ∆. Λουµπή, απε-

βίωσε σε ηλικία 93 ετών, το Σάββατο 5-7-2008, στο νοσοκοµείο του Πύρ-
γου και η ταφή του έγινε στο κοιµητήριο Γρέκα.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συλλυπητήρια στους
οικείους του θανόντος.

Επιτυχίες
• Ο Αθανασόπουλος Γιάννης του Πέτρου και της Μαρίας, επέτυχε

στη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά.
• Ο Λάγιος Νικόλας του Βασίλη και της Μαρίας Πόθου, επέτυχε στο

Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά.
• Ο Λουµπής Στάθης του ∆ηµήτρη και της Στέλλας, επέτυχε στη Σχο-

λή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας.
• Η Καρατζά ∆ήµητρα του Άρη και της Ελένης Λαµπροπούλου, επέ-

τυχε στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών.
• Η Λαµπροπούλου Κωνσταντίνα του Νίκου και της Ρίτας, επέτυχε

στη Σχολή Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας.
• Η Τακµατζίδη Χρυσιάννα του Νίκου και της Βαγγελίτσας Λαµπρο-

πούλου επέτυχε στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Οι-
κονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

• Ο Γεωργούλιας (Μποκαρίνος) Αλέξης του ∆ήµου, επέτυχε στην
Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού στα Τρίκαλα.

• Η Χριστίνα ∆ραγανίγου του Αντώνη και της Κωνσταντίνας Αθανα-
σοπούλου (του Ζαφείρη) πέτυχε στην Ιατρική Πατρών.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συγχαρητήρια στα παι-
διά για την επιτυχία τους καθώς επίσης και στους γονείς τους.

• Η Βασιλική Αβραµοπούλου τoυ Βασιλείου και της Γιώτας Μπάµη
συµµετείχε στο πρόγραµµα socrates-Erasmus (πρόγραµµα ανταλλαγής
φοιτητών µεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων) και έτσι παρακολούθησε
µαθήµατα του τµήµατος «Επιστήµες της εκπαίδευσης», στο Πανεπιστή-
µιο της Lille, πόλη της βόρειας Γαλλίας.

Το Μάιο, µετά από πρόσκληση του Συλλόγου Ελλήνων και Γάλλων
φίλων της Ελλάδας στη Lille, παρουσίασε τη διαδικασία κατασκευής φι-
γούρας Καραγκιόζη, σε µια βραδιά αφιερωµένη στην ελληνική κουλτού-
ρα και συµµετείχε στην παράσταση «Ο γάµος του Καραγκιόζη» που δό-
θηκε εκεί, µε σκοπό να γνωρίσουν όλοι την ιστορία του λαϊκού µας ήρωα.
Στην ίδια βραδιά παρουσιάστηκαν επίσης παραδοσιακοί χοροί, από τη
χορευτική οµάδα του Συλλόγου, στην οποία συµµετέχει. Επιστρέφοντας
ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της από τη σχολή Νηπιαγωγών του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών.

Ας τους µιµηθούµε
Βλάχου-Κουτσογιαννάκη Γιωργία ....................................€100

∆ηµόπουλος Γιώργος του Χρίστου (Καναδά) ....................€30

Λυκογιάννης Κωνσταντίνος (Ν.Υόρκη) ......................$ Αµ. 100

Χριστάκης Παναγιώτης ......................................................€20

Σφακιανάκης Ιωάννης (Σύζ. Λίτσας Ε. Λουµπή) ................€50

Συµπατριώτισσα, µετανάστρια που κρατά

την ανωνυµία της ................................................................€50

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπάνω

φίλους για την οικονοµική ενίσχυση που απέστειλαν.
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• Στρώθηκε µε άσφαλτο επί τέλους ο δρόµος Μακίστου-
Πλατιάνας. Ένα αίτηµα που έθεταν προς την Πολιτεία οι κά-
τοικοι της Μακίστου από το 1928!!! Ογδόντα ολόκληρα χρό-
νια…..

• Η παράκαµψη που χαράκτηκε στον κεντρικό δρόµο του
χωριού στρώθηκε, µάλλον πρόχειρα, µε χαλίκι από το σπίτι
του Παν. ∆ηµόπουλου – Λάµπραίϊκα µέχρι τη διασταύρωση
πριν το νεκροταφείο. Χρειάζεται γεφύρι, και έργα αντιστήρι-
ξης γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι το έδαφος στο συγκε-
κριµένο σηµείο βυθίζεται.

• Η διαδικασία οριοθέτησης του παραποτάµιου δρόµου
Ανδρίτσαινας-Αλειφείρας-Ζαχάρω ξεκίνησε τον Ιούλιο.
Πρόκειται για 24 χιλιόµετρα από το γεφύρι του Μποκαρί-
νου(Ζαχάρω) µέχρι την είσοδο της Ανδρίτσαινας. Θα έχει 9
µέτρα πλάτος και θα δηµοπρατηθεί µέσα στο χρόνο µε στό-
χο να ολοκληρωθεί σε 18 µήνες.

∆ΡΟΜΟΙ

• Είναι γνωστό ότι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODA-
FONE κατέθεσε στις 7/3/2008 το ποσό των 40.000 ευρώ στο
ταµείο του ∆ήµου Ζαχάρως µε σκοπό το ποσό να διατεθεί
για την αποπεράτωση του περιπτέρου (κιόσκι) στη Μάκιστο.
Στο τέλος του Αυγούστου το Τοπικό Συµβούλιο Μακίστου,
αποφάσισε να αναθέσει την εκτέλεση του έργου αποπερά-
τωσης, στους Αλβανούς, Αλέξη Κούκι και Γιάννη Σάλη και
αναµένεται από το ∆ήµο να εγκρίνει την προσφορά τους. Ο
Σύλλογος Μακισταίων είχε στο παρελθόν παραδώσει ∆Ω-
ΡΕΑΝ σχετική Μελέτη στο ∆ήµο(ΑΠ 59/18-11-2003), η
οποία ελπίζουµε να εφαρµοστεί.

Σ
άλος ξεκίνησε µετά από ρεπορτάζ του Μάκη Νοδάρου στην “Ελευθε-
ροτυπία”, αλλά και µετά από δηµοσιεύµατα άλλων εφηµερίδων, σχετι-
κά µε την αποκάλυψη ότι εκατοµµύρια δολάρια που πρόσφερε η αυ-

στραλιανή κυβέρνηση για τα θύµατα των περσινών πυρκαγιών χρησιµοποι-
ούνται για να κτιστεί δηµαρχείο, αντί να πάνε σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη.
Επιστολή των µελών της αντιπολίτευσης προς την αυστραλιανή πρεσβεία
στην Αθήνα επισηµαίνει ότι ο ∆ήµος της Ζαχάρως, υπό την εποπτεία του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, χτίζει τους τελευταίους µήνες, µε συνοπτι-
κές και παράνοµες διαδικασίες, στο κέντρο της πόλης, δηµαρχείο, µε τα
χρήµατα - ύψους 3 εκατοµµυρίων ευρώ - που χορήγησε ως βοήθεια η αυ-
στραλιανή κυβέρνηση στους πυρόπληκτους µετά τις φωτιές στην Ηλεία.
Με βάση τις καταγγελίες και τη µηνυτήρια αναφορά του επικεφαλής της
αντιπολίτευσης στον ∆ήµο Ζαχάρως, Γιώργου Μπούσµπουρα, για την πα-
ράνοµη οικοδοµή δεν έγινε από τον ∆ήµο ο σχετικός διαγωνισµός αλλά
απευθείας ανάθεση σε εργολάβο. Επίσης, καταγγέλλουν ότι ποτέ δεν ήρθε
στο δηµοτικό συµβούλιο πρόταση για την αποδοχή της δωρεάς, όπως προ-
βλέπει ο δηµοτικός και κοινοτικός κώδικας.

Οι κ.κ. Μπούσµπουρας και Βασιλόπουλος, έχουν καταθέσει µηνυτήρια
αναφορά προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την παρέµβα-
σή του και τη διερεύνηση των αποδεκτών της χρηµατικής βοήθειας και άλ-
λων φορέων προς τον ∆ήµο Ζαχάρως.

Ο πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα ζήτησε εξηγήσεις από τον επι-
κεφαλής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ανδρέας Μαρτίνης, ο
οποίος είναι και ο διαχειριστής της οικονοµικής βοήθειας από την αυστρα-
λιανή κυβέρνηση δίνει τη δική του εξήγηση: «Αµέσως µετά τις φωτιές ο ∆ή-
µος µάς ζήτησε να χρησιµοποιήσουµε τα χρήµατα αυτά για την κατασκευή
δηµαρχείου επειδή ήταν απαίτηση όλων των εκπροσώπων των τοπικών δια-
µερισµάτων…»

Ο ∆ήµαρχος Ζαχάρως Πανταζής Χρονόπουλος προχώρησε σε αγωγή
κατά των δηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας Γιώργου Μπούσµπουρα,
Γιώργου Βασιλόπουλου, των δηµοσιογράφων Γιάννη Αργυρόπουλου,
∆/ντή της εφηµερίδας «Πρωινή» και γραµµατέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ν. Ηλείας
και κατά του Μάκη Νοδάρου της «Ελευθεροτυπίας» για ψευδείς αναφορές
και συκοφαντία.

Το θέµα αναµένεται να απασχολήσει σύντοµα και τη Βουλή, καθώς το
ΠΑΣΟΚ (Κουτσούκος) και ο ΣΥΡΙΖΑ (Κουβέλης) ετοιµάζονται να καταθέ-
σουν σχετικές ερωτήσεις: Οφείλει η Πολιτεία να διερευνήσει σε βάθος τις
πολύ σοβαρές καταγγελίες και να αποδώσει ευθύνες. ∆ιότι τα χρήµατα
που κατατέθηκαν για τον ιερό σκοπό της ενίσχυσης των πυρόπληκτων της
Ηλείας δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να χρησιµοποιούνται για άλλους
σκοπούς.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Μετανάστες
Μας επισκέφτηκαν για το καλοκαίρι, για να δουν από

κοντά τη συµφορά που βρήκε τα χωριά µας και να περά-
σουν τις διακοπές τους στην πατρίδα, οι παρακάτω συµ-
πατριώτες µας.

Από τον Καναδά:
∆ηµόπουλος Χ. Γιώργος και η σύζυγός του Αγγελική

Κοκκαλιάρη
∆ηµόπουλος Χ. Ανδρέας και η σύζυγός του ∆ήµητρα

Λαµπροπούλου
∆ηµόπουλος Χρίστος του Ανδρέα, η σύζυγός του και

τα τρία παιδιά τους.
Από την Ελβετία:
Η Βλάχου-Θεοδωρακοπούλου Ολυµπία µε το σύζυγό

της Φώτη.

ΚΙΟΣΚΙ

Οι πορεία των εργασιών από τα συνεργεία της ΚΟΝΚΑΤ
ΑΤΕ του Οµίλου Βαρδινογιάννη συνεχίζεται στη Μάκιστο.

Μέχρι τον Αύγουστο είχαν σκεπαστεί τα σπίτια των
Σταθιώς Λαµπροπούλου, Γεωργίου Αθανασόπουλου, Λάκη
Λαµπρόπουλου, Λάµπρου Λουµπή. Έχουν επίσης προχω-
ρήσει αρκετά στις επισκευές των σπιτιών της Καλλιόπης
∆ηµοπούλου, Αρίστου Πόθου, ∆ηµήτρη Λουµπή, Παναγιώ-
τη ∆ηµόπουλου, παπά- Γιάννη Κατσάµπουλα ενώ ακολου-
θούν του Βασίλη Αθανασόπουλου. Τα υπόλοιπα βαδίζουν
µε πιο αργούς ρυθµούς. Επίσης τον Αύγουστο έφεραν
πλακάκια και έγινε δειγµατοληψία στο χώρο του Σχολείου
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να επιλέξουν µεταξύ των δειγµά-
των τα της αρεσκείας τους.

ΣΠΙΤΙΑ

ΑΡΤΕΜΙ∆Α

Στην Αρτέµιδα, σε επίσηµη τελετή τον Ιούνιο, παραδόθηκαν στο

∆ήµαρχο και τους κατοίκους, ολοκληρωµένα τα έργα που ανέλαβε

να προσφέρει ο Όµιλος Folli Folli. Πρόκειται για το Κοινοτικό Γρα-

φείο και Ιατρείο, την Εκκλησία στο Κοιµητήριο, το κτήριο του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου και το Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών

Χρήσεων στην πλατεία του χωριού. Ο Σπήλιος Κάρτας, ο οποίος

έχασε στην πύρινη λαίλαπα την αδερφή του, τα τέσσερα παιδιά της

και τον αδερφό του, εργάζεται στον Όµιλο Folli Folli. Η διοίκηση

της εταιρείας, ευαισθητοποιήθηκε από την πρώτη στιγµή και στη

µνήµη εκείνων που χάθηκαν, έκανε την προσφορά. Επιπλέον για το

Σπήλιο, φρόντισαν να αποκτήσει ένα καινούργιο, πέτρινο σπίτι.
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Ο Αύγουστος στα χωριά µας ήταν παρα-

δοσιακά µήνας γιορτής.

Ο µήνας του ανταµώµατος των συγγε-

νών, των φίλων, των πανηγυριών και των εκ-

δηλώσεων. Ο Αύγουστος της χαράς των γε-

ρόντων που απολάµβαναν να έχουν κοντά

τους τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών

τους. Απολάµβαναν τα γεµάτα κόσµο σπίτια

τους, τα γεµάτα φρούτα δέντρα τους, τα γε-

µάτα καρπούς περιβόλια τους.

Και οι µουσικές, τα όργανα και τα γλέντια

αντηχούσαν τις νύχτες διάχυτα.

Ήταν …πριν.

Ο φετινός Αύγουστος ήταν αλλιώτικος.

Βαθειά λυπηµένος. Οι φίλοι, δεν αντάµωσαν

όλοι. ∆εν αντάµωσαν εκείνοι που έφυγαν

για πάντα στη φωτιά. ∆εν αντάµωσαν εκεί-

νοι που δεν έχουν που να µείνουν. Οι γέρον-

τες στα κοντέινερ δεν µπόρεσαν να χαρούν

τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, δεν χωρού-

σαν. Και η θερµοκρασία, πρωτόγνωρη για τη

Μάκιστο. Η ζέστη αφόρητη ακόµα και τη νύ-

χτα. Τα ακίνητα καµένα δέντρα πάνω από τα

ξερά χόρτα, σου πάγωναν την ψυχή.

Κρανίου τόπος στην κυριολεξία.

Τα βράδια, στη νεκρική σιγή, στις χαµη-

λές κουβέντες µας, γυρίζαµε πίσω. Ένα χρό-

νο πίσω. Κάθε µέρα στις συντροφιές µας, γυ-

ρίζαµε πίσω. Με τα ίδια αναπάντητα ερωτή-

µατα. Γιατί έγινε, πώς έγινε, τί έγινε; Ποιος

φταίει και χάθηκαν τόσοι. Πώς έγινε και από

ό,τι αγαπούσαµε σε τούτο τον τόπο, δεν

έµεινε τίποτα. Τι θα γίνει από εδώ και εµ-

πρός; Γιατί δεν έγινε τίποτα από τις υποσχέ-

σεις, ένα χρόνο µετά; Και η οικοδόµηση των

σπιτιών- συγκρατηµένη αισιοδοξία. Οι µόνι-

µοι κάτοικοι θα µείνουν και δεύτερο χειµώνα

στα κοντέινερ.

Το ∆εκαπενταύγουστο πήγαµε στην Πα-

ναγιά, στη λειτουργία. Είµαστε λίγοι και δεν

υπήρχε ούτε ένα δένδρο για σκιά.

Πανηγύρια δεν κάναµε. Είχαµε τα µνηµό-

συνα. Και ήταν τόσα πολλά. ∆εν µπορούσα-

µε, ενώ θέλαµε, να παρευρεθούµε σε όλους

τους ανθρώπους µας. Στη Μάκιστο έγιναν

τρία. Του Νίκου, της Μαριγούλας ∆ηµοπού-

λου και της Γιαννίτσας Βλάχου. Του Γιώρ-

γου και της Γιωργίας Πόθου έγιναν στην

Κρέστενα, ενώ του Νιόνιου και της Ελένης

Λαµπροπούλου έγιναν στην Αθήνα. Στην Αρ-

τέµιδα δεκατέσσερα µνηµόσυνα, οι άνθρω-

ποι που χάθηκαν γνωστοί, δικοί µας, µε πολ-

λούς από εµάς συγγενείς. Και στα υπόλοιπα

χωριά συγγενείς και γνωστοί.

Ο Σύλλογός µας σαν ελάχιστο φόρο τι-

µής και µνήµης πραγµατοποίησε µια σεµνή

εκδήλωση µνήµης, στο προαύλιο του Αι Γιάν-

νη, το Σάββατο 23 Αυγούστου, µετά τα τρι-

σάγια στο νεκροταφείο. Η εκδήλωση περι-

λάµβανε φωτογραφίες από το χωριό, τα σπί-

τια, τα τοπία, τις εκκλησίες, το σχολείο, τις

δραστηριότητες των κατοίκων πριν την πυρ-

καγιά. Ήταν µια συγκινητική βραδιά, για

όλους όσους παρακολούθησαν. Οι µνήµες

γύρισαν πίσω στο Λαπίθα, στην Παναγιά, τον

Αι Γιώργη. Στον θέρο, τον τρύγο, τις ελιές.

Στο Νιόνιο και την Ελένη, τον Νίκο και τη Μα-

ριγούλα, τον Γιώργο και τη Γιωργία, στη

Γιαννιά και σε ό,τι χάθηκε µαζί τους. Ήταν το

ελάχιστο που µπορούσαµε να κάνουµε στη

µνήµη τους, µιας και το λεύκωµα που έχουµε

προγραµµατίσει δεν είναι ακόµη έτοιµο.

Οι συγγενείς των θυµάτων, οργάνωσαν

σιωπηλή διαµαρτυρία-τρισάγιο την Κυριακή

24 Αυγούστου, το απόγευµα, στον τόπο του

µαρτυρίου. Συµµετείχε πλήθος κόσµου, από

όλο το Νοµό, όχι µόνο συγγενείς. Εκπρόσω-

ποι φορέων, κοµµάτων, δήµαρχοι, ιερείς και

απλοί άνθρωποι δήλωσαν µε αυτό τον τρόπο

τη συµπαράστασή τους.

Στο σηµείο όπου παίχτηκε η µεγαλύτερη

τραγωδία για τον τόπο µας, δηλώσαµε σιω-

πηλά ότι: ∆ΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ.

Την ίδια ώρα ο ∆ήµος, πραγµατοποίησε

µνηµόσυνο στην πλατεία «Αντώνη Κρέσπη»

και ακολούθησε κονσέρτο στο προαύλιο του

Γυµνάσιου Ζαχάρως ενώ παράλληλα λει-

τούργησε έκθεση φωτογραφίας.

Κάποιοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι είδαν το

θέµα διαφορετικά. Στη Μηλέα, Σµέρνα, ορ-

γάνωσαν πανηγύρια, σαν να µην συνέβη τί-

ποτα. Ίσως ήθελαν να µας θυµίσουν ότι η

ζωή συνεχίζεται.

Ο Σύλλογος «Σάρενα» της Καλίδονας

έκανε στο Βαρκό διήµερο πανηγύρι, ενώ την

τρίτη µέρα η εκδήλωση, ήταν αφιερωµένη

στα θύµατα της πυρκαγιάς.

Ο Σύλλογος Κοστοµέρας έβγαλε ανακοί-

νωση διαµαρτυρίας, ότι δεν θα γίνει πανηγύ-

ρι στη µνήµη των θυµάτων και καταδίκασε

ταυτόχρονα, την αδιαφορία της πολιτείας.

Για εµάς, τα κυρίαρχα ζητήµατα είναι:

-Η ηθική δικαίωση για το πώς χάθηκαν

σε µια στιγµή τόσοι άνθρωποι.

-Να γίνουν τα σπίτια των µονίµων κατοί-

κων και των γερόντων σύντοµα.

-Η ανασύσταση των καλλιεργειών, να

σταµατήσει η ερηµοποίηση, να ξαναζωντα-

νέψει ο τόπος.

-Να προστατευτεί το περιβάλλον, έτσι

ώστε να µπορέσει να αναγεννηθεί.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Από την εκδήλωση µνήµης που οργάνωσε ο Σύλλογός µας

««ΝΝαα  ααγγααππάάςς  ττηηνν  εευυθθύύννηη..
ΝΝαα  λλεεςς,,  εεγγώώ  µµοοννάάχχοοςς  µµοουυ  έέχχωω  χχρρέέοοςς
νναα  σσώώσσωω  ττηη  ΓΓηη..  ΑΑνν  δδεε  σσωωθθεείί,,  εεγγώώ  φφττααίίωω»»..

ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααζζααννττζζάάκκηηςς

Φωτ: Βλάσης Κουτσούκος 
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ανοιχτούν, για προοπτικές τουριστικής ανά-
πτυξης της παραλίας, ενώ η ενδοχώρα, το πλη-
γωµένο τοπίο, η ρηµαγµένη ύπαιθρος δεν φαί-
νεται να απασχολεί κανέναν, τουλάχιστον στα
σοβαρά. Όλοι λέµε πως θέλουµε πίσω ό,τι χά-
σαµε, αλλά κανείς δεν µιλά για τον τρόπο που
αυτό θα γίνει. Ποιος θα οραµατιστεί και θα σχε-
διάσει αυτό που όλοι λέµε πως επιθυµούµε;

• Το τρίτο ζήτηµα που µας απασχολεί είναι
οι καλλιέργειες. Μετά την ολοσχερή διάλυση
του παραγωγικού ιστού, δεν έχει υπάρξει κά-
ποια σοβαρή πρόταση που να απαντά στο ερώ-
τηµα του τι πρόκειται να γίνει µε αυτόν τον το-
µέα. Η περιοχή µας ήταν τόπος παραγωγής
ελαιόλαδου άριστης ποιότητας. Αβασάνιστα
ακούγονται φωνές που µιλούν για αλλαγή των
καλλιεργειών. Άλλοι µιλούν για νέες καλλιέρ-
γειες και άλλοι για βιολογικές. Ποιος θα συντο-
νίσει αυτές τις φωνές; Υπάρχει πραγµατικό εν-
διαφέρον από τους αρµόδιους φορείς να δια-

τυπώσουν προτάσεις και να χρηµατοδοτήσουν
προγράµµατα ανάκαµψης της αγροτικής οικο-
νοµίας της περιοχής; Μέχρι τώρα δεν φαίνεται
κάτι τέτοιο και οι ρυθµίσεις που καθορίζουν τα
κριτήρια των δικαιούχων των αποζηµιώσεων,
αποκλείοντας από αυτές όλους τους µη έχον-
τας ως κύριο επάγγελµα την γεωργία,  µας κά-
νουν να συµπεραίνουµε πως στόχος είναι η
συρρίκνωση των αγροτικών καλλιεργειών, η
µετάλλαξη συνεπώς της κοινωνικής δοµής και
του κοινωνικού ιστού.

•  Όσο κι αν σε πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι
µε την παραπάνω προοπτική η χειρότερη συνέ-
πεια θα είναι πως δεν θα παράγουµε πια το δικό
µας λάδι και έτσι θα χάσουµε όλοι εµείς ένα ει-
σόδηµα από το ελαιόλαδο, αν εξετάσουµε τα
πράγµατα σε ένα δεύτερο επίπεδο θα δούµε
ότι δεν είναι τόσο απλά. Όσο ο άνθρωπος είναι
δεµένος µε τη γη του και έχει σηµείο αναφο-
ράς έναν τόπο που τον δένει η ιδιοκτησία του
και η παραγωγή του, αυτός ο τόπος δεν µπορεί
ποτέ να είναι απλά τόπος διακοπών, που τον
αντιµετωπίζει ως παραθεριστής. Είναι κοµµάτι
που ορίζει την ύπαρξή του. Είναι η γη των πατέ-

ρων του. Έτσι, χωρίς να το επιδιώκει, αβίαστα,
υπόγεια και βιωµατικά διαιωνίζει τρόπο ζωής,
κρατά µνήµες που δεν περιορίζονται σε τουρι-
στικές αναµνήσεις καλοκαιρινών διακοπών,
διεκδικεί, ως κάποιο σηµείο, αυτάρκεια του βί-
ου του, απαιτεί αναγνώριση της διαφορετικό-
τητας της κοινωνίας που συµµετέχει και διατυ-
πώνει πρόταση δοµηµένης κοινωνικής ζωής,
αντιστεκόµενος στην ισοπέδωση της σύγχρο-
νης καταναλωτικής κοινωνίας, στην ιδιωτικο-
ποίηση του πολιτικού βίου . Γιατί, όπως κι άλλο-
τε έχουµε κάνει νύξη, πολιτική ζωή δεν είναι η
ψήφος και η εξάρτηση από τους «παράγον-
τες», αλλά ο τρόπος του βίου. Η γιαγιά µας που
έκανε «δανεικαριές», ο παππούς µας που συµ-
µετείχε µε προσωπική εργασία στη διάνοιξη
του δηµόσιου δρόµου και ήταν πρώτος στην
εθελοντική εργασία για την κατάσβεση της
πυρκαγιάς, η ορθολογική διαχείριση των πό-
ρων, ο παπάς που περίµενε στην Ανάσταση να
προσέλθουν στην Εκκλησία όλες οι οικογένει-
ες πριν πει το «∆εύτε λάβετε φως…» και τόσα

άλλα, συνθέτουν ασυγ-
κρίτως µεγαλύτερες σε
αξία πολιτικές πράξεις
από την κατάθεση της
ψήφου και ας µην είχαν
οι εµπλεκόµενοι συνεί-
δηση της αξίας αυτής.
Ας θυµηθούµε τις µέρες
της καταστροφής, όταν
η φωτιά έφτανε στα σπί-
τια των οικισµών και οι
νέοι άνθρωποι κάθονταν
στα καφενεία και τηλε-
φωνούσαν στα κανάλια
για να διαµαρτυρηθούν,
γιατί το κράτος δεν έκα-
νε τίποτα για να τους
σώσει. Ας θυµηθούµε
και ας συγκρίνουµε…

• Εκείνο όµως που
περισσότερο µας ανησυχεί και µας προβληµα-
τίζει είναι η απάθεια των ανθρώπων, των πολι-
τών,  η παθητική αναµονή, η έλλειψη διάθεσης
να πάρουν τα πράγµατα στα χέρια τους. Αυτή
η στάση από τη µια υπαγορεύεται από την
απελπισία και την απόγνωση που βρίσκονται,
καθώς έχει χαθεί κάθε αισιοδοξία για το µέλ-
λον και από την άλλη από την στάση των δια-
χειριστών της εξουσίας, της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, που συντηρούν ένα κλίµα θολής ατµό-
σφαιρας, ενισχύουν την άγνοια και αποτρέ-
πουν µε έντεχνο τρόπο κάθε έκφραση αντιρρή-
σεων, αποριών  ή ερωτηµάτων για τον τρόπο
εξέλιξης των πραγµάτων. Αυτού του είδους οι
«εκπρόσωποι» λειτουργούν σαν να έχει έλθει
το τέλος της Ιστορίας, σαν να γνωρίζουν εξ
αποκαλύψεως µόνον αυτοί το µυστικό της σω-
τηρίας του τόπου, σαν να κατέχουν µόνον αυ-
τοί το δικαίωµα να σκέφτονται, να αποφασί-
ζουν και να µεριµνούν για την κοινωνία. Κοντο-
λογίς συµπεριφέρονται σαν «ελέω Θεού» άρ-
χοντες, ακυρώνοντας κάθε έννοια δηµοκρατι-
κής και συλλογικής αντιµετώπισης των προ-
βληµάτων του τόπου. Κάθε προσπάθεια ανά-
µειξης άλλων φορέων στο ζήτηµα της ανοικο-

δόµησης ή της γενικότερης ανάπτυξης της πε-
ριοχής υπονοµεύεται και αντιµετωπίζεται µε
ευτελισµό και απαξίωση. 

• Ο ιδιωτικός φορέας που έχει αναλάβει
την ανοικοδόµηση του χωριού µας ενώ  έχει
την ευγνωµοσύνη της κοινότητάς µας και η
προσφορά του δίνει σε πολλούς ανθρώπους
τη δυνατότητα να ελπίζουν στο αύριο, δεν κα-
τάφερε ωστόσο να ακολουθήσει στην κατα-
σκευή των κατοικιών την σειρά που απαιτεί η
πρακτική και η ηθική τάξη. Όπως όλοι µας κα-
ταλαβαίνουµε άµεση ανάγκη ήταν να προηγη-
θεί η κατασκευή των κατοικιών των ανθρώπων
που µένουν µόνιµα στο χωριό, που δεν έχουν
άλλη επιλογή διαµονής, των γερόντων που στη
δύση της ζωής τους δικαιούνται να δουν ξανά
του σπίτι τους όρθιο, των δύο οικογενειών µε
µικρά παιδιά που ταλαιπωρούνται. Αντί για αυ-
τό είδαµε να προχωρούν οι εργασίες και να
ολοκληρώνονται οι κατοικίες ανθρώπων που
σπάνια εµφανίζονται στο χωριό, δεν χρησιµο-
ποιούν το χωριό σαν µόνιµη κατοικία τους, δεν
έχουν άµεση ανάγκη από την παράδοση του
σπιτιού τους. Αν αυτό δεν αποτελεί πρόκληση
στην ευαισθησία µας, τότε νοµίζουµε πως έχει
χαθεί η αίσθηση του δικαίου, η έννοια της ηθι-
κής τάξης και οδεύουµε στη υπονόµευση της
ενότητας της κοινότητάς µας. Αναρωτιόµαστε
αν οι υπεύθυνοι που κλήθηκαν να ενηµερώ-
σουν τους δωρητές εξέθεσαν την πραγµατική
κατάσταση και αν τόνισαν την αναγκαιότητα να
κρατηθεί η σειρά στην κατασκευή των κατοι-
κιών. Φανταζόµαστε πως κανείς δωρητής και
κανείς τεχνοκράτης δεν θα ήταν τόσο αναίσθη-
τος ώστε να µην µπορέσει να αντιληφθεί τη ση-
µαντικότητα της τήρησης της παραπάνω αρ-
χής, αρκεί οι υπεύθυνοι εκπρόσωποι να τους εί-
χαν ενηµερώσει σωστά. Φαίνεται όµως πως
δεν το έπραξαν κι αυτό δείχνει το µέγεθος της
απόστασης που κρατούν από την κοινότητα,
ώστε δεν µπορούν να αφουγκραστούν τις
ανάγκες της και να ιεραρχήσουν τις προϋποθέ-
σεις που είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί η
κοινωνική συνοχή. Ίσως µάλιστα είναι δύσκολο
να κατανοήσουν το τι σηµαίνει κοινωνική συνο-
χή και πόσο εύκολο είναι να διαλυθεί ο κοινωνι-
κός ιστός µε αποφάσεις τόσο επιπόλαιες και
απαράδεκτα άδικες. Και ενώ όλα τα παραπάνω
αιωρούνται εδώ κι εκεί, κανείς δεν φαίνεται να
τολµά να µιλήσει ευθέως και να πει όσα η κοινή
λογική και ο νόµος του δικαίου υπαγορεύουν.
Αυτό είναι που µας κάνει να ανησυχούµε πε-
ρισσότερο γιατί µε όλα τούτα που συµβαίνουν
η καχυποψία και η ψυχρότητα στις σχέσεις των
συµπατριωτών µας έχουν πάρει τη θέση της
οµοψυχίας και της ενότητας, που ήταν τόσο
αναγκαίες για την αντιµετώπιση των συνεπει-
ών της συµφοράς. 

Μετά από όλα αυτά δεν ξέρουµε, αν και
πώς θα µπορέσει να υπάρξει αντιστροφή του
αρνητικού κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί
στο χωριό µας και τι περιθώρια έχει η κοινωνία
µας να συνέλθει και να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Γιατί τα «καινούρια» σπίτια σε
ένα διαλυµένο χωριό, ειλικρινά, δεν θα σηµαί-
νουν και πολλά… 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ένα χρόνο µετά…
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Όλο και περισσότεροι φορείς µπαίνουν στη διαδικασία και αγωνίζον-
ται για την προστασία και αναγέννηση του Καϊάφα µετά την καταστρο-
φή που υπέστη από την πυρκαγιά.. Αυτό από µόνο του γεννά µια ελπίδα
και µια αισιοδοξία. Ανησυχητικό βέβαια είναι το γεγονός ότι µέσα από
αυτές τις διαδικασίες έχουν δηµιουργηθεί έντονες αντιπαραθέσεις των
εµπλεκοµένων φορέων. Ελπίζουµε η περιοχή, να αναγεννηθεί µε τον
σωστό επιστηµονικά τρόπο και να µην πέσει θύµα των οποιονδήποτε
συµφερόντων. 

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ
Ο Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Ζαχάρως οργάνωσε στις αρχές

Ιουνίου συγκέντρωση διαµαρτυρίας-ενηµέρωσης για την ανατροπή χά-
ραξης της Ιόνιας Οδού. Η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στον Καϊά-
φα, και συµµετείχαν εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, αντιπρόσωποι
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και Μεσσηνίας, βουλευτές και
πλήθος κόσµου.

Σε προσφυγή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας στήριξαν, παρά-
βαση του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγµατος το οποίο επιβάλλει υπο-
χρεωτική κήρυξη ως αναδασωτέων των εκτάσεων που έχουν καταστρα-
φεί από πυρκαγιά και αποκλείει τη διάθεση του δάσους για άλλο σκοπό.
Επίσης ότι η µελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που εκπόνησε
το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν εκτιµά τις ουσιώδεις µεταβολές των πραγµατικών
συνθηκών λόγω των πυρκαγιών και τις περαιτέρω δυσµενείς επιπτώσεις
στο οικοσύστηµα του Καϊάφα. ∆εν υπάρχει γνωµοδότηση των αρµό-
διων δασικών υπηρεσιών, της ∆/νσης Περιβαλλοντολογικού Σχεδια-
σµού Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, σχετικά µε την
περιοχή NATURA.

Το ΣτΕ έκανε δεκτές τις προτάσεις των περιβαλλοντολογικών οργα-
νώσεων και προχώρησε στην έκδοση προσωρινής διαταγής για την ανα-
στολή εκτέλεσης του Βορειοδυτικού Άξονα Πελοποννήσου στο τµήµα
Πύργος-Τσακώνα και ειδικά στην περιοχή του Καϊάφα µέχρι το 2009.
Ανέστειλε την εκτέλεση των εργασιών που έχουν εγκριθεί µε την ΚΥΑ
100163/30-5-06. 

∆ΑΣΟΣ
Στο όνοµα της αποκατάστασης

και της ανασύστασης του δάσους,
η ΕΤΑ προκάλεσε τεράστια οικολο-
γική καταστροφή στην περιοχή του
Καϊάφα. Σε εφαρµογή µελέτης, η
οποία αµφισβητείται από επιστήµο-
νες, η ΕΤΑ είχε αναθέσει σε εργο-
λάβους την υλοτόµηση των καµέ-
νων δέντρων, τη συλλογή της ξυ-

λείας και τη φύτευση κουκουναριάς. Τον Ιούλιο, µε βαρέα οχήµατα, µπή-
καν στο υπό αναγέννηση δάσος για να αποµακρύνουν τους καµένους
κορµούς. Έτσι προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή αφενός στη φυ-
σική αναγέννηση του δάσους, το οποίο είχε γεµίσει από µικρά πεύκα,
κουκουναριές και πλατύφυλλα και αφετέρου στην συνοχή του αµµώ-
δους εδάφους. Την διαπίστωση έκαναν ειδικοί επιστήµονες του WWF
Ελλάς (Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση) οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγο-
νός στις αρχές και έστειλαν επιστολή, ζητώντας την αναστολή των ερ-
γασιών και παρέµβαση εισαγγελέα. Στον τόπο πραγµατοποιήθηκε, συγ-
κέντρωση διαµαρτυρίας από περιβαλλοντολογικούς φορείς και κατοί-
κους της περιοχής. 

Μετά την παρέµβαση της WWF, τα µηχανήµατα αποσύρθηκαν και η
ΕΤΑ αποφάσισε να σταµατήσει η εµπλοκή ερπυστριοφόρου οχήµατος, η
µεταφορά των κορµών να γίνεται από υπάρχοντες δρόµους και να εν-
τείνει την επίβλεψη των εργασιών.

Ωστόσο, εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων (∆ικηγορικός Σύλλο-
γος Αθηνών και η Ολοµέλεια των Προέδρων των δικηγορικών συλλό-
γων Ελλάδος), µε προσφυγή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας ζήτη-
σαν να ακυρωθούν οι πράξεις έγκρισης µελετών για την αναδάσωση και
την ανάπλαση των περιοχών γύρω από τη λιµνοθάλασσα του Καϊάφα
και στο δάσος της Ζαχάρως. Υπαινίσσονται προχειρότητα στις µελέτες
και κατήγγειλαν ότι πρόκειται για παράνοµες αποφάσεις, που δεν προ-
στατεύουν την περιοχή η οποία έχει συµπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό δί-
κτυο NATURA 2000. 

Μετά από όλα αυτά, έξι δήµαρχοι της περιοχής: Ζαχάρως: Παντα-

ζής Χρονόπουλος, Αλιφείρας: ∆ήµος Γεωργακόπουλος, Ανδρίτσαι-
νας: Τρύφωνας Αθανασόπουλος, Βώλακος: Βασίλης Αδαµόπουλος,
Φιγαλείας: Γιάννης Πιπιλής και Κρέστενας: Σάκης Μπαλιούκος (δεν
παρέστη ο ίδιος), σε κοινή σύσκεψή τους, αντιτίθενται στις ενέργειες
των οικολογικών οργανώσεων διότι πιστεύουν ότι καθυστερεί το έργο
αποκατάστασης ενώ σε κοινή δήλωσή τους στηρίζουν τις µελέτες της

ΕΤΑ και ζητούν:
• Άµεση αποµάκρυνση όλου του καµένου ξύλου από το δάσος της

Στροφυλιάς µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες ώστε να υποστεί το δυνατό µικρότερο ζηµιά η φυσική αναγέννηση. 

• Άµεση έναρξη των εργασιών που προβλέπονται από την µελέτη και
αφορούν στην προστασία ορεινής λεκάνης απορροής και την συγκράτη-
ση των αµµοθινών µε κλαδοπλέγµατα, παραλλήλως προς την ακτή. 

• Ανασύσταση και ενίσχυση του οικοτόπου της κουκουναριάς στην
παραλιακή ζώνη και εµπλουτισµός µε πλατύφυλλα είδη που προβλέπον-
ται στη σχετική µελέτη αναδάσωσης. 

• Τεχνική αναδάσωση µε κυρίαρχο είδος την κουκουναριά τόσο για
λόγους ιστορικούς για την περιοχή όσο και για λόγους προστασίας και
αισθητικούς. 

• Ολοκλήρωση των µελετών αντιπυρικής προστασίας και χρηµατο-
δότηση των σχετικών εργασιών που θα βοηθήσουν στην αντιπυρική πυ-
ροπροστασία. 

• Να ολοκληρωθούν τα έργα το δυνατό γρηγορότερο. 

ΛΟΥΤΡΑ
Ανακαινίστηκαν οι εγκαταστάσεις στο υδροθεραπευτήριο του Καϊά-

φα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξωτερική πισίνα µε σκέπαστρο παντός
καιρού. 

ΜΠΙΣΧΟΙΝΟΚΑΜΠΟΣ
Στο Μπισχοινόκαµπο ξεκίνησε διάνοιξη χωµατόδροµου, κατά µήκος

της παραλίας, προς τον Κακόβατο. Με δεδοµένο ότι η περιοχή προστα-
τεύεται από το NATURA 2000 καθώς και ότι η παραλία, αποτελεί χώρο
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, η οικολογική οργά-
νωση "Λαπίθας" προέβη σε καταγγελία ζητώντας την παρέµβαση της
Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου ώστε να σταµατήσει η καταστρο-
φή στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Επίσης, επειδή ο εν λόγω δρόµος,
απέχει µόλις λίγα µέτρα από τον αιγιαλό, ζήτησαν την παρέµβαση του
Λιµεναρχείου. 

ΚΑΪΑΦΑΣ 

Πηγή: WWF 

Kαµένες εκτάσεις στην προστατευόµενη περιοχή ∆άσους Ζαχάρως, 
Λίµνης Καϊάφα, Στροφυλιάς, Κακόβατου 
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Ανθολόγιο Ελληνικού Λόγου
Το απόσπασµα που παρατίθεται είναι από το έργο του Λουκιανού

«Νεκρικοί ∆ιάλογοι»,  το πιο γνωστό, ίσως,  έργο του συγγραφέα,

ένα από αυτά που άσκησαν µεγάλη επίδραση στη µεταγενέστερη λο-

γοτεχνία. Πρόκειται για 30 σύντοµους διαλόγους µεταξύ γνωστών

µυθικών και ιστορικών προσώπων, τα οποία συζητούν στον κάτω κό-

σµο διάφορα θέµατα από την οπτική γωνία της µεταθανάτιας ζωής.

Οι διάλογοι αυτοί συνδυάζουν στοιχεία από τον µίµο, την κωµωδία

και την µενίππεια σάτιρα. Στο παρακάτω απόσπασµα εµφανίζεται ο

κυνικός φιλόσοφος Μένιππος να συνδιαλέγεται µε άλλους νεκρούς

στο Βασίλειο του Πλούτωνα.

∆ιάλογος νεκρών προς τον Πλούτωνα εναντίον του Μένιππου

Κροίσος: ∆εν τον αντέχουµε, Πλούτωνα, αυτόν εδώ τον Μένιππο

τον κυνικό να είναι εγκατεστηµένος κοντά µας. Συνεπώς ή εκείνον

να τον µετακινήσεις κάπου αλλού ή εµείς θα µετακοµίσουµε σε άλ-

λον τόπο.

Πλούτωνας: Και τι κακό σας κάνει, αφού είναι κι αυτός συνάδελ-

φος νεκρός;

Κροίσος: Κάθε φορά που εµείς θρηνούµε και στενάζουµε, καθώς

θυµόµαστε όσα είχαµε επάνω, αυτός εδώ ο Μίδας το χρυσάφι του, ο

Σαρδανάπαλλος τη µεγάλη του πολυτέλεια και εγώ ο Κροίσος τους

θησαυρούς µου, µας περιγελά και µας εξυβρίζει αποκαλώντας µας τι-

ποτένιους δούλους και καθάρµατα, και µερικές φορές µάλιστα τρα-

γουδώντας ταράζει τους θρήνους µας, και γενικά είναι ανυπόφορος.

Πλούτων: Τι είναι αυτά που λένε, Μένιππε;

Μένιππος: Αλήθεια είναι, Πλούτωνα. Τους µισώ, επειδή είναι ανα-

ξιοπρεπείς και απαίσιοι, και δεν τους φτάνει που έζησαν µε κακοή-

θεια, αλλά και τώρα, πεθαµένοι, ακόµα θυµούνται κι έχουνε σφιχταγ-

καλιάσει τα επάνω. Χαίροµαι λοιπόν να τους στενοχωρώ.

Πλούτωνας: ∆εν πρέπει όµως. Είναι λυπηµένοι, γιατί αυτά που

έχουν στερηθεί δεν είναι και λίγα.

Μένιππος: Κι εσύ ανοηταίνεις, Πλούτωνα, και δίνεις θετική ψήφο

στους στεναγµούς τους;

Πλούτωνας: Όχι βέβαια, αλλά δεν θα ήθελα να υπάρχουν συγ-

κρούσεις µεταξύ σας.

Μένιππος: Ε, λοιπόν, εσείς οι κακοηθέστεροι από τους Λυδούς

και τους Φρύγες και τους Ασσυρίους, να το ξέρετε πως δεν πρόκειται

να πάψω. Όπου κι αν πηγαίνετε, θα σας ακολουθώ ενοχλώντας και

τραγουδώντας κοροϊδευτικά και περιγελώντας σας.

Κροίσος: Αυτό δεν είναι αλαζονεία;

Μένιππος: Όχι, αλλά αλαζονεία ήταν εκείνα που κάνατε εσείς,

που είχατε την αξίωση να σας προσκυνούνε και εκµεταλλευόσασταν

ελεύθερους ανθρώπους, και ούτε που σας περνούσε καθόλου από το

µυαλό ο θάνατος. Τώρα λοιπόν θα θρηνείτε, µια και όλα εκείνα τα

στερηθήκατε.

Κροίσος: Πολλή, θεοί µου, και µεγάλη περιουσία!

Μίδας: Εγώ πόσο χρυσάφι είχα!

Σαρδανάπαλλος: Κι εγώ πόση πολυτέλεια!

Μένιππος: Πολύ ωραία, συνεχίστε έτσι. Εσείς θα κλαίγεστε, κι

εγώ θα συνοδεύω τα κλαψουρίσµατά σας µε τραγούδι, παρεµβάλ-

λοντας συχνά το «γνώθι σαυτόν». Πραγµατικά ταιριάζει να συνο-

δεύει τέτοιου είδους θρήνους.

Λουκιανός: Γεννήθηκε το 120 µ.Χ. στα Σαµόσατα της βόρειας Συ-

ρίας. Σπούδασε ρητορική και άσκησε δικηγορία στην Αντιόχεια. Σύν-

τοµα όµως την εγκατέλειψε και ασχολήθηκε µε τη φιλοσοφία. Περιό-

δευσε σε πολλές πόλεις της κυρίως Ελλάδας, της Ιωνίας, της Ιταλίας

και της Κελτικής. ∆εν θα µπορούσε, βέβαια, να θεωρηθεί φιλόσοφος,

ωστόσο είναι φανερό ότι δέχτηκε σηµαντική επίδραση από τον φιλο-

σοφικό διάλογο, τον οποίο αξιοποίησε αναπλάθοντάς τον και εµ-

πλουτίζοντάς τον µε στοιχεία από την αρχαία κωµωδία, τον ελληνι-

στικό µίµο και τις µενίππειες σάτιρες, µε αποτέλεσµα να διαµορφώ-

σει ένα νέο λογοτεχνικό είδος, τον σατιρικό διάλογο. Πέθανε γύρω

στο 180-192 µ.Χ. 

Έτσι πορεύτηκε στη ζωή, 
έτσι πορεύτηκε και στο θάνατο 

Ο Νίκος Δημόπουλος με το γαϊ-
δουράκι και τις γιδούλες του, βαδί-
ζει για το χωράφι του ανέμελος, χα-
μογελαστός, ένα Αυγουστιάτικο
πρωινό, ένα - δύο χρόνια πρίν.
Από την εικόνα λείπει η αδερφή
του, η Μαριγούλα. 
Κάπως έτσι πορεύτηκαν μαζί 
στις 24 Αυγούστου 2007. 
Για να βρεθούν όλοι μαζί, άνθρω-
ποι και ζώα, τυλιγμένοι στις φλόγες
και αγκαλιά με το θάνατο, λίγο έξω
από το χωριό. 
Δεν άντεχαν να αποχωριστούν…  

Κοιτάζοντας μια φωτογραφία 
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Ε
ίχαµε φάει µε την Κυρά Κούλα
και καθόµουνα εδώ στο µαγα-
ζί (καφενείο) και διάβαζα εφη-

µερίδα. Κατά τις τρείς η ώρα το από-
γευµα, άκουσα την καµπάνα να βα-
ρεί και βγήκα στη Ράχη να ειδώ τι γί-
νεται. Τι να ειδώ; Η φωτιά είχε ζώσει
το χωριό. Ο κόσµος πανικοβληµέ-
νος, µε φωνές έτρεχε να φύγει µε
τα αυτοκίνητα. Κι από το φόβο δεν
έβλεπε ο ένας τον άλλον. Τρόµαξα.
Είχα τη γυναίκα µου την Κούλα µε
προβλήµατα υγείας (πέθανε 2 µή-
νες ακριβώς µετά τη φωτιά, στις 24
Οκτώβρη). ∆εν µου είπε κανείς, να
µε πάρει µαζί σε αυτοκίνητο. Έρ-
χουµαι πίσω και ανέβηκα απάνω,
στο σπίτι και έκλεισα όλα τα παρά-
θυρα.  Την πήρα και την κατέβασα
κάτω, στο µαγαζί και την έβαλα να
καθίσει σε µια καρέκλα. Εφύσαγε
τόσο πολύ και η φωτιά είχε φτάσει
εδώ από κάτω, στους Λαµπραίϊκους
κήπους και από τον καπνό δεν έβλε-
πες τίποτα σχεδόν.

Είχα δεµένο το γαϊδούρι, εδώ
από κάτω, στον κήπο του Γραµµα-
τέα και η φωτιά ήρθε στα πόδια του.
Κατέβηκα και το πήρα και το έφερα
εδώ, έξω από το µαγαζί και το έδε-
σα. Εγκάριζε και κλώτσαγε από τον
τρόµο, το µαύρο. 

Τι να έκανα; Επήρα το λάστιχο
και άρχισα να καταβρέχω γύρω-γύ-
ρω από το σπίτι. Οι καύτρες  επέ-
φτανε απάνω µου και κινδύνεψα. Το
πουκάµισο που φόραγα, έγινε όλο
τρύπες και το τσιµέντο που πάταγα,
έκαιγε. Έριχνα νερό µε το λάστιχο
στο κεφάλι και τα ρούχα µου και συ-
νέχιζα να καταβρέχω και στα διπλα-
νά σπίτια, του Χρίστου Βλάχου και
του Νιόνιου (Λαµπρόπουλου).

Η φωτιά επέρασε γρήγορα και
έφυγε αλλά είχε πιάσει εδώ, δίπλα,
στο οικόπεδο και κοντά στου Νιόνι-
ου τα κυπαρίσσια. Εφοβήθηκα, γιατί
ήξερα ότι εκεί είχανε τη δεξαµενή
του πετρελαίου. Όµως, εκόπηκε το
νερό. Είχα για καλή µου τύχη ένα
µπιτόνι και κάτι λεκάνες γεµάτες και
πήγα και σιγά -σιγά την έσβησα. Με-
τά κατά τις έξι, επήγα στο σπίτι του
Στάθη. ∆εν είχανε πιάσει ακόµα, τα
σπίτια µέσα στο χωριό. Έριξα και
εκεί νερό όσο είχε, αλλά και εκεί
εκόπηκε γρήγορα. Αφού δεν µπο-
ρούσα να κάνω τίποτα άλλο έφυγα.
∆εν ήξερα κατ’ αρχή, αν είναι άλλος
άνθρωπος εδώ στο χωριό. ∆εν ήξε-
ρα και τι γινήκανε οι άνθρωποι όλοι,

αν ζούνε. Εκεί, είδα τον Γιώρη το
∆ηµόπουλο, που πάλευε να γλιτώ-
σει το σπίτι του. Ακουγόσαντε δυνα-
τές εκρήξεις και βουητό σε όλο το
χωριό. Ήταν τροµαχτικό. Το ρεύµα
είχε κοπεί, καήκανε οι κολόνες και
τα καλώδια. Ούτε τηλέφωνο είχαµε.
Απελπισία, τι να λέµε…

∆ιψάσαµε, δεν είχαµε νερό να
πιούµε. Πήρα ένα παγουράκι και πή-
γα στην εκκλησία (Αι Γιάννη) αλλά η
βρύση δεν έβγανε. Από κει αποφά-
σισα και λέω «θα πάω στο Αι Γιώρη».
Στο δρόµο που πήγαινα εκαιγόσαν-
τε τα δέντρα,- το κάτω είχε καεί- και
φεύγανε οι καύτρες από το δυνατό
αέρα, σα φωτοβολίδες. Εφοβήθηκα,
αλλά συνέχισα. Τι να έκανα; Μόλις
έφτασα εκεί η εκκλησία είχε καεί και
ο πλάτανος ο µεγάλος είχε πιάσει
και καιγότανε. Είχε νυχτώσει και
δεν έβλεπα κιόλα. Φοβήθηκα µην
κοπεί η κλάρα και πέσει και µε πλα-
κώσει στη βρύση. Εγέµισα το πα-
γούρι και έφυγα. Έβλεπα τα δέντρα
που καιγόσαντε και µου φαινόσαντε
σαν ανθρώπινες µορφές, άλλα σαν
σκιάχτρα, άλλο σαν φιγούρα έτοιµη
να πυροβολήσει, άλλο σαν να φόρα-
γε κάποιος µπότες, άλλο σαν να φό-
ραγε κόκκινη κάπα ή σαν µικρά παι-
διά…. ∆εν µπορώ ακριβώς, να το πε-
ριγράψω αυτό το θέαµα. Όταν
έφτασα εδώ, στο σπίτι του Νιόνου,
είδα µια µικρή εστία πάλι και µε το
παγούρι έριξα και την έσβησα και
κράτησα λίγο νερό, ίσα για να πιού-
µε µε την Κούλα. Καθίσαµε απελπι-
σµένοι και περιµέναµε. Κάποια στιγ-
µή, ήρθε ένας δηµοσιογράφος ο Πά-
νος Σόµπολος, µιλήσαµε λίγο και
έφυγε. Ούτε θυµάµαι τι είπαµε…
Εµείναµε πάλι µόνοι µας, µέσα στη
νύχτα και βλέπαµε που καιγόσαντε
όλα τα δέντρα, το βουνό... Οι κορµοί
εφαινόσαντε στο σκοτάδι, σαν λαµ-
πάδες, στην εκκλησία. Κατά τις 1-2
τη νύχτα, είδα φώτα αυτοκινήτου
και βγήκα στο δρόµο. Είσαντε τα
παιδιά µου, ο Στάθης από τη Ζαχάρω
µε τη ∆ήµητρα από την Αθήνα και
τον Γιώρη τον Αθανασόπουλο. Ήτα-
νε µια στιγµή…(Βουρκώνει). Αγκα-
λιαστήκαµε και κλάψαµε. Εκείνη τη
στιγµή, το σηµαντικό ήταν ότι ζού-
σαµε… 

Εδώ στο µαγαζί είχε έρθει και
µια κότα. Ήρθε, κάθισε κάτω και δεν
έφευγε. Και ένα σκυλί είχε έρθει
εδώ, κάτω από το κρεβάτι, το βρήκα-
µε τη νύχτα. Σωθήκανε κι αυτά…  

Ε
κοιµόµουνα και κατά τις
τρείς παρά δέκα εβάρεσε η
καµπάνα. Φωτιά, µου φώνα-

ξε η γυναίκα µου η Μαρία. Σηκώθη-
κα αµέσως και τις είπα να τρέξει
στον κήπο να φέρει το λάστιχο.
Εγώ, πήρα το κασάρι-όπως συνηθί-
ζαµε σε τέτοιες περιπτώσεις και
έτρεξα αµέσως στη Ράχη. Και βλέ-
πω τη φωτιά, πενήντα µέτρα ύψος,
στα πρώτα σπίτια. Έτρεξα προς
τον κήπο, για το λάστιχο και πριν
το γεφυράκι, στου Θανασέα (Λαµ-
πρόπουλου) την καλύβα, είδα τη
Γιαννιά (Βλάχου).Της είπα να γυρί-
σει πίσω και να πάει στο µαγαζί
(καφενείο) να κάτσει γιατί έρχεται
προς τα εδώ η φωτιά. Και πράγµατι
εγύρισε πίσω, αλλά του Νιόνιου το
αυτοκίνητο ήταν ακόµα εκεί, δεν
είχανε φύγει…. 

Επήγα στο κήπο, όπου η Μαρία
είχε λύσει το λάστιχο, το πήρα και
ερχόµουνα τρέχοντας για το σπίτι.
Στο ρέµα, στο λιτροβιό, είδαµε το
τζιπ της αστυνοµίας και µας είπανε
να µπούµε µέσα, να φύγουµε. Τους
είπα, «εγώ πάω να γλυτώσω το
σπίτι µου, πάρτε κανέναν άλλον».
Φτάνοντας κάτω από του Γιάννη
του Βλάχου το σπίτι, στην καρυά,
είδα τις φλόγες να περνάνε πάνω
από το χωριό και να πιάνουνε οι
Λαµπραίικοι κήποι. Ο Σάκης (Κοκ-
καλιάρης) ήτανε στο αυτοκίνητο κι
έφευγε και από το δρόµο µου φώ-
ναζε «που πας, σκάνε τα καλώδια
της ∆ΕΗ, θα καείς». Στου Κουφού
τη σκιά ο Νίκος (∆ηµόπουλος) πή-
γαινε πέρα µε το γάιδαρο. Του είπα
να γυρίσει πίσω στο Σχολείο, αλλά
δεν µου µίλησε καθόλου. Τα είχε
χαµένα. Πήγε συνάντησε και τη
Μαριγούλα που ήτανε στον κήπο
µε τις γίδες και φύγανε µε τα πό-
δια. Μαζί τους πήγε και η γυναίκα
µου, ενώ εγώ νόµιζα ότι είχε µπει
στο περιπολικό. Αλλά όταν φτάσα-
νε στον Αι Γιώρη συναντήσανε πά-
λι το περιπολικό της αστυνοµίας
και τους είπανε να τους πάρουνε.
Εκείνοι δεν δεχτήκανε. ∆εν θέλα-
νε να αφήσουνε τα ζώα τους…

Η Μαρία, η γυναίκα µου, επειδή
από τον καπνό, δεν µπορούσε να
ανασάνει µπήκε τελικά, µέσα. Πί-
σω ερχότανε ο Νίκος(Πόθος) ο
πρόεδρος, αλλά το περιπολικό
έφυγε, δεν τον περίµενε. Φοβηθή-
κανε κι αυτοί να µην καούνε. Και

τελικά ο Νίκος µε τη Μαριγούλα
καήκανε και ο πρόεδρος τραυµατί-
στηκε, στο γεφύρι στα Πετσού-
ρια….

Εγώ ήρθα στο σπίτι, έκλεισα τα
παράθυρα και έπιασα το λάστιχο.
Πρώτα κατάβρεξα από πάνω στης
Τούλας (Κοκκαλιάρη) τον κήπο και
στους Λαµπραίικους κήπους και
στων Συγχωρεµένων τα ξύλα γύ-
ρω-γύρω. Απάνω στα κεραµίδια εί-
χα δύο τσουβάλια µε ξερά φασό-
λια, κι αρπάξανε φωτιά. Τρέχω τα
πιάνω, τα έριξα κάτω και τα έσβη-
σα. Φοβήθηκα, µην πιάσει η στέγη.
Από εκεί είδα φωτιά στο κλήµα και
τότε έπιασε η αποθήκη των Παπα-
δαίων. Όµως δεν έφτανε το λάστι-
χο. Πήγα και χώριζα τα ξύλα στου
Τάκη του Πόθου και τα έσβηνα και
τότε κόπηκε το νερό. Εφοβήθηκα
να µην πιάσει ο αχυρώνας (Θανά-
ση Παπαδόπουλου) και θα ήτανε
πολύ δύσκολα, τότε. Ευτυχώς που
δεν έπιασε. Πήρα τους κουβάδες
που είχα στα σκυλιά και το µυαλό
µου δούλευε, τι να κάνω µετά. Και
σκέφτηκα το κρασί.. Πήρα τη ρεντι-
στήρα και δύο κουβάδες και πήγα
στο βαγένι. ∆εν έβλεπα κιόλας
γιατί είχε νυχτώσει και το ρεύµα εί-
χε κοπεί. Κατάβρεχα γύρω-γύρω
µε το κρασί κι αφού τελείωσε, πή-
ρα τη ρεντιστήρα και µια λίµπα µε
το καρότσι και πήγα στον κήπο, αλ-
λά ούτε εκεί είχε νερό. Φώναζα,
«νερό ρε»!!!. Είχα σκάσει κι από τη
δίψα. Αλλά δεν µου έφερε κανείς.
Το είχανε κόψει, δεν ξέρω… Είδα
στο δρόµο ένα λάστιχο που είχε
καεί και πέταγε νερό. Το έκοψα και
πήγα να πιώ αλλά έφερνε κάρβου-
να. Εκεί άρχισα και έπιανα νερό και
συνέχιζα να καταβρέχω. Κατά τις
12 και µισή τη νύχτα, ήρθε ο Σάκης
µε το Μίµη (Γουργούλη) µε ένα
ρεντιστικό και σβήσανε τη µυγδα-
λιά του Αρίστου (Λαµπρόπουλου)
που ήτανε επικίνδυνη. Μέχρι τις
εφτάµιση το πρωί επάλευα δεξιά
και αριστερά. Μέχρι και άµµο χρη-
σιµοποίησα.

Στις δύσκολες στιγµές είµαι τέ-
ρας ψυχραιµίας και το µυαλό µου
δουλεύει ρολόι. Εγώ κατάλαβα ότι,
αφού ο αέρας ήτανε τόσο δυνα-
τός, δεν εγλίτωνες πουθενά αλ-
λού, παρά µόνο µέσα στο χωριό.
Και αυτό έκανα. Έµεινα και πάλε-
ψα. 

Οι αφηγήσεις είναι από τους ανθρώπους που εκείνες τις δραµατικές ώρες που η Μάκιστος τυλίχτηκε στις φλόγες δεν

έφυγαν. Έµειναν και πάλεψαν µε τις φλόγες, ηρωικά θα τολµούσαµε να πούµε, ο καθ’ ένας όπως µπορούσε, να σωθεί

ίδιος, να σώσει το σπίτι του και ό,τι άλλο. Έµειναν εκεί και βίωσαν την ολοκληρωτική καταστροφή, τον τρόµο και τη

φρίκη όλη τη νύχτα. Ο Αντώνης Κοκκαλιάρης  στα ογδόντα του χρόνια και ο Γιώργος ∆ηµόπουλος στα 68. 

Γιώργος Α. ∆ηµόπουλος Αντώνης Ε. Κοκκαλιάρης 

24 Αυγούστου 2007 - Αφηγήσεις 
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24 Αυγούστου 2007 
Τα επτά θύµατα από τη Μάκιστο που χάθηκαν στην πύρινη λαίλαπα 

Ό,τι χάσαµε… δεν µπορεί να ξεχαστεί 

Νίκος και Μαριγούλα ∆ηµοπούλου 

Άποψη του χωριού από τη Μηλέα 

∆ιονύσης και Ελένη Λαµπροπούλου Γεώργιος και Γεωργία Πόθου Ιωάννα Βλάχου 
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Τα παιδιά γράφουν 
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∆
εκαέξι σπουδαστές της Αρχιτεκτονι-
κής Πατρών επιστράτευσαν τις ευαι-
σθησίες και το ταλέντο τους και εκπό-

νησαν σχέδια για το αύριο δύο καµένων χω-
ριών της Ηλείας, βάζοντας τα γυαλιά στις
αρµόδιες αρχές. Επικέντρωσαν το ενδιαφέ-
ρον τους στους κοινόχρηστους χώρους και
ετοίµασαν σχέδια για τα Ροδινά, ένα από τα
πιο κατεστραµµένα χωριά, και το Λέπρεο,
έναν οικισµό σε περιοχή κατολισθήσεων
που η φωτιά κατέστησε πλέον επιτακτική τη
µετακόµισή του σε πιο ασφαλή εδάφη.

«Το επόµενο βήµα είναι να εφαρµοστούν
οι ιδέες, που τις αντιµετωπίσαµε ως πιλότο
για τις πυρόπληκτες περιοχές», δήλωσε
στην «Ε» ο Σπύρος Πολλάλης, επισκέπτης
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών και
του περίφηµου Χάρβαρντ, µετά την παρου-
σίαση των µελετών στον περιφερειάρχη ∆υ-
τικής Ελλάδας Σπ. Σπυρίδωνος, τον πρό-
εδρο της αρχιτεκτονικής της Πάτρας Γ. Πα-
νέτσο και τους τοπικούς φορείς. Η διπλή του
ιδιότητα έφερε στην οµάδα και δύο φοιτητές
του Χάρβαρντ και η εµπειρία του ήταν καθο-
ριστική για την επιτυχή έκβαση του εγχειρή-
µατος, ο ίδιος όµως δίνει τον λόγο στους
σπουδαστές του σηµειώνοντας ότι «δικές
τους είναι οι ιδέες».

Οι 14 φοιτητές της Πάτρας, µαζί µε τους
δύο σπουδαστές του Χάρβαρντ, συγκλονι-
σµένοι από την καταστροφή του περασµέ-
νου καλοκαιριού επικεντρώθηκαν στην
«επόµενη ηµέρα» και θέλησαν να δώσουν
θετική διέξοδο σε υπαρκτά προβλήµατα.
Επισκέφτηκαν τους δύο οικισµούς που...
υιοθέτησαν, µίλησαν µε τους κατοίκους,
συγκρότησαν την «ταυτότητα» των περιο-
χών και µελέτησαν τις δυνατότητες για να
αναπτυχθούν σε νέες βάσεις. Το ευχάριστο
ξάφνιασµα ήρθε από τους ντόπιους που
υποδέχτηκαν µε ενδιαφέρον τις προτάσεις
τους.

Χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, µία για κάθε
οικισµό και στρώθηκαν στη δουλειά. Στα Ρο-
δινά δούλεψαν οι Αντωνέλλα Θεοδωρακά-
του, Καλυψώ Καπλάνη, Σουµέλα Καραχάλι-
ου, Παύλος Μπακαγιάννης, Ικαρος Μπα-
σκόζος, Ελένα Νακοπούλου, Αχιλλέας Ξύ-
δης και ο ιαπωνικής καταγωγής σπουδαστής
του Χάρβαρντ Κοζούκε Μπάντο. ∆ώδεκα
σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη
φωτιά, ενώ και τα υπόλοιπα χρειάζονται σο-
βαρές επισκευές για να κατοικηθούν. Ο οικι-
σµός των 70 κατοίκων έχει ουσιαστικά «µε-
ταναστεύσει» στη Ζαχάρω, που απέχει περί-
που 11 χιλιόµετρα και πηγαινοέρχεται για να
ασχοληθεί µε τα κτήµατα. 

Στην αρχή πλησίασαν την περιοχή µε
αποκλειστικά αρχιτεκτονικό και πολεοδοµι-
κό ενδιαφέρον, αλλά από τη συναναστροφή
τους µε τους κατοίκους διαπίστωσαν ότι οι

προτάσεις τους πρέπει να έχουν αφετηρία
την οικονοµική βιωσιµότητα της περιοχής.
Κατέληξαν ότι οι διάσπαρτοι µικροί οικισµοί
ήταν αποτέλεσµα των συνθηκών παλιότε-
ρων εποχών που ήταν δύσκολη η πρόσβαση
στις καλλιέργιες. Σήµερα, που οι µετακινή-
σεις είναι εύκολες, το παλιό µοντέλο δεν
βοηθά, µε αποτέλεσµα τα χωριά να κατοι-
κούνται κυρίως από ηλικιωµένους. Με αυτά
τα δεδοµένα κατέληξαν στην πρόταση ότι
τα Ροδινά µπορούν να αναπτυχθούν ως ζώ-
νη δεύτερης κατοικίας και να προσελκύσουν
άτοµα από άλλες περιοχές, ακόµη και της
Βόρειας Ευρώπης, µε δυνατότητες τηλε-ερ-
γασίας. 

Σηµαντική παράµετρος είναι οι βιοκαλ-
λιέργειες και ο παραδοσιακός τρόπος παρα-
γωγής, γι' αυτό επεξεργάστηκαν προτάσεις
όπως αυτή που αφορά το παλιό οινοποιείο.
∆εν παρέλειψαν να χωροθετήσουν ξενώνα
και κέντρο νεότητας. Σχεδίασαν την αγορά,
την «καρδιά» του χωριού, µε τρόπο που να
«διαχέεται» µέσα από ερείπια που άφησε πί-
σω της η φωτιά. Οσο για τα σπίτια δεν δίστα-
σαν να προτείνουν σχέδια που ξεφεύγουν
από τα τυποποιηµένα δήθεν «παραδοσια-
κά», αφού ο οικισµός δεν είναι διατηρητέος. 

«Σκόνταψαν» σε δύο ενδιαφέροντα θέ-
µατα:

• Τη χρήση του αυτοκινήτου, γι' αυτό και
δηµιούργησαν πάρκινγκ στην είσοδο του οι-
κισµού, εκτός από το γκαράζ του κάθε σπιτι-
ού. Με αυτό τον τρόπο θέλησαν να προβά-
λουν το µοντέλο απεξάρτησης από το Ι.Χ.,
σε έναν χώρο που λόγω των διαστάσεών
του οι περισσότερες µετακινήσεις είναι εφι-
κτό να γίνονται µε τα πόδια.

• Το µνηµείο της φωτιάς. Ηταν µια πρότα-
ση που έριξε ο Ιάπωνας της οµάδας, µε το
δεδοµένο ότι στη χώρα του βρήκαν αυτό τον
τρόπο να θυµούνται την καταστροφή. Στην
αρχή ξένισε, αφού στην Ελλάδα θέλουµε να
ξεχνάµε τις δύσκολες στιγµές. Στη συνέ-
χεια η ιδέα έγινε αποδεκτή και έτσι προέκυ-
ψε το σχέδιο του πύργου.

Οι παραπάνω αρχιτεκτονικές και πολεο-

δοµικές παραδοχές βρήκαν εφαρµογή και
στις µελέτες για το Λέπρεο, που επεξεργά-
στηκαν οι σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής
Πάτρας, Ευαγγελία Αντωνίου, Μαρίνα
Γκολφιµίστο, ∆ήµητρα Καλασούντα, Βασι-
λική Κουρκουτσάκη, Ελεωνόρα Μαρίνου,
Κωνσταντίνα Παπανικολάου και Αντώνης
Χατζής, µε τον κινεζικής καταγωγής Βάο
Βέι από το Χάρβαρντ.

Η τοποθεσία για το νέο Λέπρεο εντοπί-
στηκε µε τη βοήθεια δορυφορικών συστηµά-
των και σηµεία αναφοράς τον ποταµό Νέδα,
την Αρχαία Ολυµπία, τη λίµνη Καϊάφα, τον
ναό του Επικούρειου Απόλλωνα και την πα-
ραλία της Ζαχάρως. Η αρχική σκέψη ήταν να
δηµιουργηθεί ένας οικισµός στα µέτρα του
παλιού. Γρήγορα όµως επικράτησαν πιο προ-
χωρηµένες σκέψεις. Επιλέχθηκε µια ασφα-
λής περιοχή περίπου 3.500 στρεµµάτων, µε
εξαιρετική θέα και προσανατολισµό ανατο-
λικό, όπου µε βάση τα σχέδια µπορεί να ανα-
πτυχθεί ένα µεσαίος οικισµός για 25.000 κα-
τοίκους. Είναι ένα µέγεθος που ταιριάζει
στα ελληνικά δεδοµένα και είναι δυνατόν να
αποτελέσει πόλο έλξης για οµάδες πληθυ-
σµού της περιοχής που αναζητούν διέξοδο
σε µεγάλα αστικά κέντρα. Σχεδιάστηκε µε
τον φιλόδοξο στόχο να αποτελέσει ανάχω-
µα στη φυγή προς την Αθήνα, φαινόµενο
που διαπιστώνεται στην πυρόπληκτη Ηλεία.

Οι σπουδαστές στην ουσία εκπόνησαν το
ιδανικό µοντέλο για τον νέο «Καποδίστρια».
Σχεδίασαν υποδοµές που αφορούν τη µόρ-
φωση, την υγεία, τη διασκέδαση, αλλά και
τις υπόλοιπες ανάγκες ενός οικιστικού συ-
νόλου στον οποίο κυριαρχεί ο αγροτικός το-
µέας, αλλά και ο ήπιος τουρισµός καθ' όλη
τη διάρκεια του χρόνου. Φιλοδοξούν να δη-
µιουργήσουν έναν νέο οικιστικό πυρήνα, αν-
τίβαρο στη Ζαχάρω, που φυσικά θα ανα-
πτυχθεί σε διαφορετικές βάσεις. Σηµείο-
κλειδί είναι το µεγάλο πάρκο της ελιάς δί-
πλα στη νέα πόλη, αλλά και στο προτεινόµε-
νο συνεδριακό κέντρο.

«Βασική µας ιδέα και για τους δύο οικι-
σµούς που µελετήσαµε δεν ήταν να γίνει
απλή αποκατάσταση στην πρότερη µορφή.
∆ουλέψαµε µε στόχο να υπάρξει κάτι καλύ-
τερο», µας εξηγεί η Ελεωνόρα Μαρίνου, εκ
µέρους της οµάδας. ∆ουλεύοντας οµαδικά
στον σχεδιασµό των νέων οικισµών είχαν
ως σηµείο αναφοράς την αρχαία ελληνική
πόλη, όπου το κέντρο της ζωής συγκεντρώ-
νεται γύρω από την αγορά. Οι σπουδαστές
«µίλησαν», τον λόγο έχουν τώρα οι κρα-
τούντες κάθε βαθµίδας... *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
- 29/07/2008

Τα καμένα έχουν αύριο
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
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Ένα χρόνο µετά, ήταν υποχρέωση και καθή-
κον µας, να φιλοξενήσουµε στις στήλες της «Μα-
κιστίας» ένα σηµαντικό πρωταγωνιστή του δρά-
µατος «πυρκαγιά της 24ης Αυγούστου 2007».Τον
Πάρεδρο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μακί-
στου κ. Νίκο Πόθο.  

Τον επισκεφτήκαµε στο κοντέινερ, στην Πα-
λιόλακα, όπου διαµένει πλέον µε την γυναίκα του
την κυρία Παναγιώτα. 

Οι µνήµες γύρισαν πίσω και η  συγκίνηση, µό-
λις µετά βίας, κρατήθηκε.

Είναι ο άνθρωπος που εκείνη τη µοιραία µέρα,
είδε το ίδιο του το σπίτι, και το χωριό µας ολόκλη-
ρο, να τυλίγονται στις φλόγες και παρά την επιµο-
νή της γυναίκας και των παιδιών του να φύγει µαζί
τους για να σωθεί, αρνήθηκε. Αρνήθηκε να εγκα-
ταλείψει τον τόπο του. Ήταν ο Πρόεδρος…

Έµεινε για να ζήσει τον όλεθρο. ∆ιέσχισε το
χωριό, ενώ η φωτιά τον ακολουθούσε και τον ξε-
πέρασε µε την ταχύτητα του ανέµου. Είδε να ξε-
τυλίγεται µπροστά στα µάτια του, όλο το µέγεθος
της φρίκης. Ανθρώπους, σπίτια, δέντρα και ζώα να
φλέγονται.

Βρέθηκε βαριά τραυµατισµένος, µε σοβαρά
εγκαύµατα στο γεφυράκι, µετά τον Αι Γιώργη…
Νοσηλεύτηκε τρείς µήνες σε διάφορα νοσοκο-
µεία και τελικά, τα κατάφερε. Επέζησε. Επέστρε-
ψε στον τόπο του και πάλι, ενώ δεν του απέµεινε
τίποτα από το σπίτι και το βιός του, µε φανερά τα
σηµάδια από τα τραύµατα στο σώµα, µα κυρίως
στην ψυχή του…

-Ξέρουµε ότι είναι δύσκολο για σένα µε όλα
αυτά που πέρασες στη φωτιά, αλλά θα θέλαµε,
αν µπορείς και θέλεις, να µιλήσουµε για τη ζωή
σου. 

-Η λέξη φωτιά τα λέει όλα µόνη της. Έφυγα
τελευταίος από το χωριό. Έζησα από κοντά τη µε-
γάλη καταστροφή. Είδα τα σπίτια να καίγονται.
Είδα συνανθρώπους µας από το χωριό και από
του Κουµουθέκρα απανθρακωµένους. Και στη συ-
νέχεια στο κρεβάτι του πόνου για τρεις  µήνες.
∆εν θέλω να θυµάµαι τίποτα απ’ αυτά. Καταστρα-
φήκαµε ολοσχερώς. Για µένα και τη γυναίκα µου
τελείωσαν τα πάντα. Η µόνη ικανοποίηση είναι ότι
βρισκόµαστε στη ζωή εµείς και τα υπόλοιπα µέλη
της οικογένειας µας. Η δυσκολία είναι τώρα για
τους νεότερους που είναι υποχρεωµένοι να ζή-
σουν εδώ. Με τι κουράγιο θα συνεχίσουν; Πως θα
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους; Σε πιο περιβάλλον θα
ζήσουν; Ερωτηµατικά που όσο και να ψάξω δε θα
πάρω απάντηση. ∆ε µπορεί να κατανοήσει κανέ-
νας το µέγεθος της καταστροφής που έχουµε πά-

θει σε σπίτια, στάβλους, ζώα, φυτά και άλλα περι-
ουσιακά στοιχεία. ∆ε µας έµεινε τίποτα. Κατα-
στράφηκαν τα πάντα.

-Να τα πάρουµε από την αρχή. Θα θέλαµε να
µας πεις για την οικογένεια σου, για τους γονείς
σου, τα παιδικά σου χρόνια.

-Γεννήθηκα εδώ στη Μάκιστο στις 2 Οκτώβρη
1935. Ο πατέρας µου ήταν ο Επαµεινώντας Πόθος
και η µάνα µου ήταν η Γιωργίτσα κι αυτή Πόθου
λεγότανε από τον πατέρα της. 

-Πόσα αδέρφια είσαστε;
Είµαστε τέσσερα αγόρια και η αδερφή µας η

Ντίνα. Πρώτος εγώ, ο Γιάννης, ο Αβράµης, η Ντί-
να και ο Γιώργος.

-Σχολείο πήγες, ποιόν είχες δάσκαλο;
-Τον Παπά. Και θυµάµαι µια φορά που παίζαµε

µε το Γιώρη του µπαρµπα Σωτήρη, το «πρώτος ο
Λιάς», έπεσα και έβγαλα το χέρι µου. Ήρθε ο Πα-
πάς και µε έστειλε στο σπίτι και κάθισα 5-6 ηµέρες
για τι δεν µπορούσα να γράψω…

-«Πρώτος ο Λιάς» λεγόταν το παιχνίδι. Θυµά-
σαι πως παιζόταν;

-Άκου, λέει; Έσκυβε ένας κάτω και ο άλλος
ακούµπαγε µόνο τα χέρια και πήδαγε από πάνω
του, αλλά δεν έπρεπε να τον αγγίξει. 

-Με ποιους άλλους ήσουνα συνοµήλικος;
Με το Ντίνο το Βλάχο, τον Αντώνη Αθανασό-

πουλο. Το 1949 έβγαλα το ∆ηµοτικό και πήγα στο
Γυµνάσιο στη Ζαχάρω. Πηγαίναµε µε τα πόδια,
δυόµιση ώρες και ερχόµαστε τα Σαββατοκύριακα.
Πήγα µέχρι τη ∆εύτερη τάξη και σταµάτησα. 

-Μετά γύρισες στο χωριό;
-Ναι και άρχισα να δουλεύω µε τον πατέρα

µου. 
-Στρατιώτης πότε και που υπηρέτησες;
-Τι µου θυµίζεις τώρα; Το’57 πήγα φαντάρος.

Το βράδυ έγινε µεγάλο γλέντι στο σπίτι, έτσι γινό-
ταν τότε όταν έφευγε κάποιος να πάει κάπου. Την
εποµένη παρουσιάστηκα στο κέντρο της Καλαµά-
τας στο πεζικό. Απολυτήριο το πήρα από το Κιλκίς
µετά από ένα χρόνο, επειδή ήµουν προστάτης της
οικογένειας. 

-Ήσασταν νοµίζω, µια οικογένεια καλοστε-
κούµενη, για τα δεδοµένα της εποχής.  

-Καλοστεκούµενη οικογένεια είναι κάτι σχετι-
κό και πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι αλήθεια ότι
οι γονείς µας είχαν µια καλή περιουσία που µας
έδινε αρκετά εισοδήµατα. Σιτάρια, σταφίδες, λά-
δια, κρασιά. Όλα αυτά όµως εκείνη την εποχή δεν
είχαν αξία και έτσι τα λεφτά που εισπράτταµε δεν
έφταναν να καλύψουµε όλες τις ανάγκες, επειδή
είµαστε µια πολυµελής οικογένεια. Επιπλέον ο
πατέρας µου που είχε µείνει ορφανός από πολύ
µικρός είχε να παντρέψει τρεις αδερφές. Ο µόνος
που µπορούσε να βοηθήσει ήταν ο µικρότερος
αδερφός του (ο θείος Αβράµης) αλλά αυτός σκο-
τώθηκε στην Αλβανία το 1941. Έτσι κι εµείς περά-
σαµε πολλές δυσκολίες όπως και οι άλλοι συγχω-
ριανοί µας. ∆ουλέψαµε σκληρά όλοι µαζί και κα-
ταφέραµε να επιβιώσουµε και να είµαστε µια σω-
στή οικογένεια.

-Τα αδέρφια σου φύγανε-σπουδάσανε. Εσύ
έµεινες και δούλευες την περιουσία.

-Ναι έτσι είναι. Όπως είπα και προηγουµένως
είχαµε µια πολύ καλή περιουσία και εποµένως
υπήρχε η υποδοµή να µείνει κάποιος στο χωριό. Ο
κλήρος έπεσε σε µένα. Άλλωστε ήµουν ο µεγαλύ-
τερος και ο µοναδικός που µπορούσα να προσφέ-
ρω εκείνη την εποχή. Έτσι αφού τελείωσα τη ∆ευ-
τέρα τάξη του Γυµνασίου άφησα το σχολείο για
να ασχοληθώ µε τη περιουσία µας. Τα αδέρφια

µου συνέχισαν το σχολείο, σπούδασαν και κατά-
φεραν να πιαστούν από το ∆ηµόσιο. Βοηθήσαµε
όλοι µαζί για την αποκατάσταση της αδελφής
µας. Είµαστε µια δεµένη οικογένεια µεταξύ µας
και έτσι συνεχίζουµε να παραµένουµε µέχρι σή-
µερα.

-Τι καλλιέργειες είχατε τότε;
-Είχαµε σταφίδες. ∆εν ήτανε ελιές τότε. Ο πα-

τέρας µου έκανε δύο τόνους σταφίδα και ο θείος
µου ο Γιάννης(Λαµπρόπουλος)έκανε τρείς. Ο
κάµπος, κάτω, ήτανε όλο σταφίδες και αµπέλια.
Είχαµε συνέχεια πολλή δουλειά. Είχαµε το σκά-
ψιµο που κάναµε τα κουτρούλια και µετά ξανά
σκάλισµα που τα χαλάγαµε, το κλάδεµα, το χαρά-
κι, τα αλώνια. Είχαµε θειαφίσµατα, ρεντίσµατα µε
χαλκό ίσα µε τέσσερα-πέντε χέρια, όλο το χρόνο
δουλειά. Είχαµε να φτιάξουµε τα αλώνια. Είχαµε
πολύ καλές σταφίδες και ο τρύγος ξεκίναγε µετά
της Παναγίας και κράταγε πάνω από δέκα ηµέρες.

-Τα αλώνια, πως το ετοιµάζατε;
-Ξύναµε τελείως το χορτάρι και το περνάγαµε

µια επάλειψη µε σβουνιά που έκανε µια κρούστα
και έτσι δεν έπαιρνε χώµατα µέσα. Γύρω-γύρω
φτιάχναµε αυλάκι για το νερό. Το πρόβληµα ήτα-
νε µε τη βροχή και ειδικά πριν βγούνε τα νάιλον.
Τρέχαµε και ρίχναµε πάνω ότι πανί είχαµε γιατί
δεν έπρεπε να βραχεί. Ο πατέρας µου είχε ένα
µουσαµά που το είχε πάρει στην κατοχή, ανταλ-
λαγή µε δέκα οκάδες
καλαµπόκι.

-Τις κόψατε όµως.
-Έδωσαν επιδότηση,

για να τις κόψουµε.
Έδωσαν 500 φράγκα το
στρέµµα και τις κόψαµε.

-Άλλες καλλιέργειες
είχατε;

-Σπέρναµε σιτάρια,
κριθάρια, βρώµες. Είχα-
µε  στον πατέρα µου ένα
µουλάρι και ένα βόδι και
είχε κι ο µπάρµπα- Αλι-
καίος τα ίδια και τα ζέ-
γναµε µαζί και έτσι κά-
ναµε ζευγάρι. Σπέρναµε
µέχρι τις 2 Φλεβάρη. Αλ-
λά τα χωράφια αρχίσαµε
και τα φυτεύαµε ελιές και µέχρι να µεγαλώσουν
οι ελιές συνεχίζαµε να τα σπέρνουµε. Το θεριστή
τα θερίζαµε. Και αργότερα κάναµε γύρω στις πέν-
τε χιλιάδες δεµάτια και παλεύαµε µε τη γυναίκα
µου και άντε να τα µαζέψεις. Αγώνας. 

-Τα λιπάσµατα πότε είχανε έρθει.
-Ήµουνα πολύ µικρός και έπαιρνε ο πατέρας

µου πενήντα οκάδες λίπασµα για όλα τα χωράφια.
Κάποιος θυµάµαι, είχε πει τότε στον πατέρα µου
ότι «καλό είναι το λίπασµα αλλά θα έρθει καιρός
που θα το αναθεµατίσετε» γιατί κάνει ζηµιά στη
γη και πράγµατι έτσι φαίνεται…Τώρα όλο και πε-
ρισσότερο ρίχνουµε και πάλι δεν φτάνει.

-Ο Συνεταιρισµός πότε έγινε, σας βοήθαγε;
-Ο Συνεταιρισµός πρέπει να έγινε πριν το ΄60.

Βοήθαγε, βέβαια, γιατί παίρναµε λιπάσµατα, χρε-
ωνόµαστε...

-Μεροκάµατο σε άλλα µέρη, πήγαινες;
-Όχι όσο ήµουνα στον πατέρα µου, µόνο εδώ

στο χωριό. Γιατί είχαµε τα δικά µας χτήµατα και
δεν προλαβαίναµε. Παίρναµε και εµείς εργάτες,
κάναµε και δανεικαριές. Αργότερα που έκανα δι-

Προσωπογραφίες 
Νίκος Πόθος 

Συνέχεια στη σελ. 13 

Με τη κ. Παναγιώτα αρραβωνιασµένοι 

Στο γάµο τους 
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κή µου οικογένεια και είχα τα παιδιά µικρά, πήγαι-
να κυρίως για χαράκι σε σταφίδες.

-Νοµίζω ότι είχες ασκήσει και την τέχνη του
µαραγκού. 

-Ναι έφτιαχνα στέγες. Την πρώτη που έκανα
ήταν στην καλύβα µας, ήµουνα παντρεµένος τό-
τε. Πρώτα είχαµε τα ζώα στο κατώι και από πάνω
οι άνθρωποι. Έπρεπε να ξεχωρίσουν τα ζώα από
τους ανθρώπους. Αποφάσισα λοιπόν να φτιάξω
την καλύβα για τα ζώα. Και για τη στέγη έφερα το
Νικολάκη το Μάντεση από του Σκλήβα που δού-

λευε σαν µαραγκός και µαζί του έµαθα κι εγώ. Και
µάλιστα µου έλεγε να πηγαίνω µαζί του, για µερο-
κάµατο, να φτιάχνουµε στέγες, αλλά εγώ δεν
µπορούσα. Σήµερα βέβαια οι στέγες είναι πιο ελα-
φρές. Τότε ήτανε πιο δύσκολο να κόψεις, να το-
ποθετήσεις τα ξύλα, µεγάλα ξύλα. Μεγάλη δου-
λειά…

-Άλλη ενασχόληση ήτανε το ρετσίνι.
-Βέβαια, µαζεύαµε ρετσίνι. Και τα παιδιά µου,

η Αθανασία κι ο Νώντας.
-Πότε παντρεύτηκες µε την Κα Παναγιώτα.

Ήταν προξενιό; 
-Από τη στιγµή που αποφάσισα να µείνω στο

χωριό σίγουρα µε απασχολούσε το πρόβληµα της
αποκατάστασης. Μου άρεσε η Παναγιώτα γιατί
ήταν καλή και όµορφη κοπέλα. Ήταν ορφανή από
πολύ µικρή και ζούσε µε τη µητέρα της. Τριών
χρονών ήτανε που σκοτώθηκε ο πατέρας της,
στον πόλεµο. Ο Κώστας ο Μπάµης. 

Αφού βεβαιώθηκα ότι υπήρχε ενδιαφέρον και
από την πλευρά της, αποφάσισα να την παντρευ-
τώ. Όµως, έστειλα προξενιό, τον παππούλη τον
Παπά(∆ήµο) και τον παππούλη τον Γείτωνα (Πό-
θο). Αυτοί πήγαν και τη ζήτησαν από την κυρά Θα-
νάσω την µετέπειτα πεθερά µου. Ο γάµος έγινε
εδώ στο χωριό στις 14 Οκτώβρη του 1962, µε τον
παραδοσιακό τρόπο της εποχής. Από τότε µένου-
µε συνεχώς αγαπηµένοι στον τόπο που γεννηθή-
καµε και µεγαλώσαµε. Κάναµε µια µεγάλη οικο-
γένεια. Μείναµε στο πατρικό της Κυράς το οποίο
αργότερα γκρεµίσαµε και ξαναφτιάξαµε. Εκεί µε-
γαλώσαµε τα παιδιά µας. 

-Το «µικρόβιο» µε την πολιτική πως προέκυ-
ψε; Είχε ασχοληθεί κι άλλος από την οικογένεια;

-∆εν θεωρώ τον εαυτό µου πολιτικό, ούτε άλ-
λωστε κατάγοµαι από πολιτική οικογένεια. Αγά-
πησα το χωριό µας γιατί πράγµατι ήταν πολύ
όµορφο και συνέχιζε να είναι ωραίο µέχρι την
περσινή πυρκαγιά. Πάντα µε στεναχωρούσε να
βλέπω και να ζω καθηµερινά, τα µεγάλα και τα µι-
κρά προβλήµατα αυτού του χωριού. Αυτός ήταν
και ο λόγος που µε έκανε να ασχοληθώ µε τα κοι-
νά, µε το σκεπτικό ότι θα µπορούσα να κάνω κάτι
κι εγώ για τον τόπο που γεννήθηκα, µεγάλωσα και
διάλεξα να ζήσω όλη τη ζωή µου. 

-Πότε ασχολήθηκες πρώτη φορά; Ξεκίνησες

σαν Σύµβουλος η από την αρχή πήγες για πρό-
εδρος;

-Για πρώτη φορά ασχολήθηκα µε τα κοινοτικά
το 1965. Είµαστε «αντιµέτωποι» µε τον πατέρα
σου(Αντώνη Κοκκαλιάρη) και βγήκε εκείνος Πρό-
εδρος. Και τότε τα ψηφοδέλτια, τα κάναµε χειρο-
ποίητα και µάλιστα είχαµε και µια διαφωνία για
την εγκυρότητα η οποία λύθηκε βέβαια. Αλλά µε-
τά ήρθε η Χούντα το ’67 και τον βγάλανε και βάλα-
νε τον Αλέξη (Αθανασόπουλο). Εγώ ήµουνα στο
κοινοτικό συµβούλιο ως σύµβουλος και παρέµει-
να µέχρι το 1975.

-Πότε βγήκες Πρόεδρος πρώτη φορά;
-Για πρώτη φορά έγινα Πρόεδρος το 1975. 
-Με ποιον ήσουν «αντίπαλος»; Ποιοι άλ-

λοι ασχολήθηκαν στα συµβούλια;
-∆εν µου αρέσει η λέξη αντίπαλοι. Όλοι

προσπαθούµε για το καλό του χωριού µας. Με
όλους είχα µια πολύ καλή συνεργασία. Από
ότι θυµάµαι ενδιαφερόµενοι για τα κοινά εί-
µαστε εγώ, ο Λάµπρος ο Λουµπής, ο Αντώνης
ο Κοκκαλιάρης, ο Πάνος ο Κατσάµπουλας, ο
Παναγιώτης ο ∆ηµόπουλος, ο Παναγιώτης ο
Λαµπρόπουλος, ο Θανάσης ο Λαµπρόπουλος
και άλλοι.

-Ποιο είναι το πρώτο έργο σαν Πρόεδρος
η αν θέλεις να µας πεις για άλλα έργα που
έγιναν και θεωρείς σηµαντικά;

-Το πρώτο µέληµα µας ως κοινοτικό συµ-
βούλιο ήταν να λειτουργεί ο δρόµος Μάκιστο-

Ζαχάρω για να έχουµε συγκοινωνία. Ακολούθησε
η διάνοιξη αγροτικών δρόµων για να µπορούµε να
πηγαίνουµε στα χωράφια µας. Ο δρόµος µέχρι τις
Ξιφάρες, το γεφύρι στη Λιµουτσάρα, προς τα Λι-
θάρια, τις Σπηλιές και άλλοι.  Θα έπρεπε να κά-
νουµε κάτι ακόµα στους δρόµους του χωριού για
να µπορούµε να κυκλοφορούµε µε ασφάλεια µέ-
σα στο χωριό γιατί είσαντε όλο πέτρες. Έτσι τσι-
µεντοστρώσαµε τους δρόµους. ∆ύσκολα χρόνια
εκείνη την εποχή για να γίνουν όλα αυτά και
πολλοί αγώνες, κάποιοι αντιδρούσαν… Τι να
πρωτοθυµηθώ; Οι ελλείψεις ήταν πάρα πολ-
λές και ότι µπορούσαµε κάναµε. Η Νοµαρχία
έδινε κάποια χρήµατα, αλλά δεν έφταναν και
µαζεύαµε και µεταξύ µας.

-Από τότε που ασχολήθηκες για πρώτη
φορά, σταµάτησες ποτέ; Νοµίζω ότι πάντα
συµµετείχες έστω και σαν σύµβουλος.

-Από τότε που πρωτοασχολήθηκα µε τα
κοινοτικά δεν σταµάτησα ποτέ. Πάντα συµ-
µετείχα στα κοινοτικά συµβούλια ως πρό-
εδρος ή ως σύµβουλος. Εκτός από µια τετρα-
ετία που δεν έβαλα υποψηφιότητα. 

-Πόσες φορές έχεις εκλεγεί πρόεδρος; 
-Από το 1975 έχω εκλεγεί πρόεδρος έξι

τετραετίες.
-Όλα αυτά τα χρόνια της θητείας σου προφα-

νώς θα συνάντησες σηµαντικούς ανθρώπους οι
οποίοι είχαν καθοριστικό ρόλο στην τύχη αυτού
του τόπου; 

-Πάντα είχα γνωριµίες και επικοινωνία κάθε
φορά µε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδι-
οίκησης (Νοµαρχίας, ∆ήµων, κλπ.) καθώς και µε
πολλούς εκπροσώπους της πολιτείας (Γεωπό-
νους, Μηχανικούς,   ∆ιευθυντές Υπηρεσιών, Βου-
λευτές, κλπ.)

-Με τους χωριανούς πως τα πήγαινες;
-Οι σχέσεις µου µε τους συγχωριανούς µου

ήταν άριστες. Πότε δεν είχα προβλήµατα µε κανέ-
ναν. Ως πρόεδρος είχα καθήκον να υποστηρίξω τα
συµφέροντα του χωριού µας. Ενδεχοµένως κατά
την άσκηση των καθηκόντων µου κάποιους να δυ-
σαρέστησα. Τι να κάνουµε όµως; Κάποια έργα
έπρεπε να γίνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους συγχωριανούς µου που µε στήριξαν

όλα αυτά τα χρόνια. 
-Θυµάσαι κάποια σηµαντική ευχάριστη στιγ-

µή;
-Σε ότι αφορά τα κοινοτικά, ευχάριστες στιγ-

µές ήταν η εκλογή µου ως πρόεδρος και όταν
έβλεπα ότι οι προσπάθειες του κοινοτικού συµ-
βουλίου κατέληγαν σε επιτυχία. Σε ότι αφορά την
οικογενειακή µου ζωή οπωσδήποτε ευχάριστες
στιγµές ήταν η γέννηση των παιδιών µας, οι γάµοι
τους, η απόκτηση εγγονιών.

-Κάποιες ιδιαίτερα δυσάρεστες στιγµές; 
-Όσο αφορά την οικογένεια µου, η πιο δυσά-

ρεστη στιγµή, ήταν όταν «χάσαµε» τον εγγονό
µου, τον Παναγιώτη της Αθανασίας, στα επτά του
χρόνια… Αυτό ήτανε κάτι πολύ δύσκολο για
εµάς.

Άλλες δυσάρεστες στιγµές ήταν ο θάνατος
των γονιών µου, της πεθεράς µου και άλλων προ-
σφιλών προσώπων.

Όσο για τα κοινοτικά, εκείνο που µε στενοχω-
ρούσε κάθε φορά ήταν οι δυσκολίες που αντιµε-
τώπιζε το κοινοτικό συµβούλιο, στην επίλυση κά-
ποιου σοβαρού προβλήµατος του χωριού µας.
Οπωσδήποτε διαφωνίες και συγκρούσεις µε συγ-
χωριανούς και άλλους παράγοντες που ενδεχο-
µένως υπήρχαν, πάνω στην προσπάθεια να κά-
νουµε κάτι για το χωριό µας. 

Ο τραυµατισµός του ποδιού µου που έγινε κα-
τά τη συντήρηση αγροτικών δρόµων είναι ένα µε-
λανό σηµείο της ζωής µου και της θητείας µου
σαν πρόεδρος. Κινδύνευσε η ζωή µου από µόλυν-
ση του ποδιού µου. Έµεινα µεγάλο χρονικό διά-
στηµα στο νοσοκοµείο, µε κίνδυνο να χάσω το
πόδι µου και τελικά έµεινα ανάπηρος. 

Τόσο το πόδι µου όσο και οι πυρκαγιές, ήταν
πολύ δυσάρεστες στιγµές οι οποίες σηµάδεψαν
τη ζωή µου. Θα έλεγα ότι µε έκαναν να τη φιλοσο-
φήσω. 

-Το 1998 έγινε ο «Νόµος του Καποδίστρια». Η

κοινότητα καταργήθηκε και οι αρµοδιότητες µε-
ταφέρθηκαν στο ∆ήµο. Εκεί παίρνονται και οι
αποφάσεις. Εµείς σαν χωριό δεν βγάζουµε ∆η-
µοτικό συµβούλιο και ούτε έχουµε λόγο στο ∆ή-
µο. Πώς το βλέπεις; Είναι καλύτερα ή όχι; Η εµ-
πειρία σου είναι τεράστια στα ∆ηµοτικά πράγµα-
τα.

-Σαν θεσµός ο Νόµος του Καποδίστρια νοµίζω
πως ήταν καλός. Από κει και πέρα είναι το πώς θα
εφαρµόσουν το Νόµο οι εκπρόσωποι των ∆ήµων.
Χρειάζεται πάντοτε να είµαστε σε ετοιµότητα, να
συµµετέχουµε στα δηµοτικά συµβούλια και να
διεκδικούµε αυτά που δικαιούµαστε τουλάχιστον.
Μέχρι τώρα πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια πράγ-
µατα σε ότι αφορά τη συντήρηση του δηµοσίου
δρόµου, των δρόµων Μακίστου-Πλατιάνας, Μακί-
στου-Μηλέας, των αγροτικών δρόµων, την καθα-
ριότητα, τον ηλεκτροφωτισµό, κλπ. Θα µπορού-
σαν όµως να έχουν γίνει περισσότερα πράγµατα.

Συνέχεια στη σελ. 14

Συνέχεια από τη σελ. 12 

Φωτ: Στάθης Κοκκαλιάρης 

Φωτ: Στάθης Κοκκαλιάρης 
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-Συµµετείχες και στο εκκλησιαστικό Συµβού-
λιο πολλά χρόνια; 

-Ναι, συµµετείχα από παλιά στο εκκλησιαστι-
κό συµβούλιο και συνεχίζω ακόµη. Οι δραστηριό-
τητες του εκκλησιαστικού συµβουλίου περιορί-
ζονται στην συντήρηση των εκκλησιών. Οι εκκλη-
σίες του χωριού µας είναι για µένα ότι και το σπίτι
µου. 

-Η οικογένεια σου έχει µια σηµαντική κοινω-

νική παρουσία γενικότερα. Στο Σύλλογο, ειδικά
ο Νώντας βοηθάει πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις
και όλη η οικογένεια είναι παρούσα. Νοµίζω ότι
αυτό, είναι κάτι που δεν το κάνετε µόνο από
«υποχρέωση» αλλά σας αρέσει.

-Καταρχήν νοµίζω ότι όλοι έχουµε υποχρέω-
ση να στηρίξουµε τις προσπάθειες των συγχω-
ριανών µας που αποβλέπουν στο καλό του χωρι-
ού µας, είτε αυτές είναι ατοµικές, είτε γίνονται
µέσω συλλόγων. Σίγουρα όταν κάνεις κάτι µόνο
από υποχρέωση, νοµίζω ότι δεν έχει και τόσο µε-
γάλη αξία. Σηµασία έχει να σου αρέσει και να το
κάνεις από ευχαρίστηση. Εγώ µέχρι σήµερα, ότι
κάνω, το κάνω γιατί µε ευχαριστεί και αυτό του-
λάχιστον έχω µεταβιβάσει και στα παιδιά µου.

-Και η Κα Παναγιώτα νοµίζω, έχει διακριτική
µεν, αλλά σηµαντική προσφορά.Συµµετείχε κι
αυτή µε τον τρόπο της σε εκδηλώσεις, µε τα γλυ-
κά της, µε το ψωµί. Και στάθηκε επάξια-παλικάρι
δίπλα σου στα δύσκολα.

-Πράγµατι η κυρά Παναγιώτα µε στήριξε και
µε στηρίζει µέχρι σήµερα και στα καλά και ιδιαίτε-
ρα στα δύσκολα. Γι’ αυτό θέλω να την ευχαριστή-
σω δηµόσια για όλα. Σε ότι αφορά τη φιλοξενία,
είναι κάτι που κληρονοµήσαµε από τους γονείς
µας, το συνεχίζουµε κι εµείς και χαίροµαι ιδιαίτε-
ρα γιατί αρέσει και στα παιδιά µας. Το σπίτι µας
ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους και πάντα γεµάτο
κόσµο. Άλλωστε η φιλοξενία είναι κάτι που χαρα-
κτηρίζει όλους τους κατοίκους του χωριού µας.
Σίγουρα η κυρά Παναγιώτα συµµετείχε πάντα
στις εκδηλώσεις και ότι κάνει το κάνει γιατί της
αρέσει και την ευχαριστεί ιδιαίτερα. 

-Παρά την ενασχόληση σου µε τα κοινά δεν
εγκατέλειψες τη γη σου. Νοµίζω ότι αγωνίστη-
κες αρκετά και δηµιούργησες (ελιές, αµπέλι, ρε-
τσίνι, ζώα…κλπ.).

-Η ενασχόληση µου µε τα κοινά γίνεται όπως
είπα προηγουµένως, από αγάπη και ενδιαφέρον
προς το χωριό µας και δεν µε εµπόδισε να ασχο-
ληθώ µε τις αγροτικές δουλειές. Τόσο εγώ όσο
και η κυρά Παναγιώτα δουλέψαµε σκληρά και µε
πρωτόγονα µέσα και κάτω από δύσκολες καιρι-

κές συνθήκες. ∆ιατηρήσαµε αυτά που βρήκαµε
και δηµιουργήσαµε κι άλλα πολλά. Πράγµατι
αγωνιστήκαµε µαζί και κάναµε µια πολύ καλή πε-
ριουσία για την οποία είµαστε πολύ ικανοποιηµέ-
νοι γιατί βλέπαµε ότι οι κόποι µας δεν πήγαν χα-
µένοι. Κι όλα αυτά µέχρι τις 24 Αυγούστου του
2007, οπότε οι πυρκαγιές µας έκαναν να τα θυµό-
µαστε όλα σαν όνειρο. 

-Είχατε δύο πολύ όµορφα άλογα, αλλά ο
Νώντας έφερε πρώτος το τρακτέρ στο χωριό;

-Ο Νώντας, αφού τελείωσε το Γυµνάσιο και τη
σχολή ηλεκτρολόγων στον Πύργο
αποφάσισε να µείνει στο χωριό και
να ασχοληθεί µε τη περιουσία. Το
1987 πήρε το πρώτο τρακτέρ και σί-
γουρα η ζωή µας άλλαξε από τότε,
γιατί ήτανε πιο εύκολη η καλλιέρ-
γεια µε µηχανικά µέσα.

-Πες µας τώρα για τα παιδιά σου,
έχεις και αρκετά εγγόνια.

-Αποκτήσαµε µε τη βοήθεια του
Θεού τέσσερα παιδιά. και εννέα εγ-
γονάκια. Τα κορίτσια τελείωσαν το
σχολείο στη Ζαχάρω και αποκατα-
στάθηκαν στην Αθήνα όπου ζουν σή-
µερα µε τις οικογένειες τους. Η Αθα-
νασία έχει δύο παιδιά, ο Νώντας έχει
τρία αγόρια, η Ντίνα έχει ένα κορι-
τσάκι και η Γεωργία έχει τρία κορι-
τσάκια. Η µεγάλη µου εγγονή, της
Αθανασίας, τελειώνει τώρα το πανε-
πιστήµιο και το µικρότερο είναι της
Γιωργίας.

-Είναι η Ραφαέλλα που βαφτίστηκε πέρυσι
τον Αύγουστο, στη Μάκιστο. Το τελευταίο ευχά-
ριστο γεγονός στο χωριό µας, πριν την κατα-
στροφή. Έχεις µια πολύ ωραία οικογένεια και
αυτό πρέπει να σε κάνει χαρούµενο.

-Σαν γονείς αισθανόµαστε µεγάλη ικανοποί-
ηση γιατί δηµιουργήσαµε µια παραδοσιακή οικο-
γένεια µε ισχυρούς δεσµούς µεταξύ µας. Και τα
εγγονάκια εµείς οι παππούδες τα καµαρώνουµε
µε ιδιαίτερη χαρά.

- Για το τέλος, αν µπορείς, θα θέλαµε να µας
παραθέσεις τη µαρτυρία σου, για εκείνη τη µέρα
της 24 Αυγούστου 2007.

-Εκαθόµαστε στην αυλή, µε τον Γιώρη τον Πό-
θο και τον Κώστα τον Λαµπρόπουλο και κουβεν-
τιάζαµε. Μόλις έφυγε ο Κώστας, πήρανε τηλέ-
φωνο από το ∆ηµαρχείο και µου είπανε, να προ-
σέξουµε γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς επει-
δή έκανε ζέστη και φύσαγε  πολύ δυνατός αέρας.

Μόλις ο Κώστας έφτασε στο σπίτι του, µε πή-
ρε τηλέφωνο και µου είπε ότι είχε πιάσει φωτιά κι
έρχεται, από το Παλιοχώρι. Πήγα αµέσως εκεί
πέρα και η φωτιά είχε φτάσει στου Λάµπρου του
Λουµπή το σπίτι. Εγύρισα πίσω και ήρθα στο σπί-
τι, και προσπάθησα να ειδοποιηθούν όλοι οι συγ-
χωριανοί µας και µετά πήρα το λάστιχο να κατα-
βρέξω, να περισώσω ότι µπορούσα. Στο σπίτι ήτα-
νε τα κορίτσια, η Γιωργία και η Ντίνα µε τα παιδιά
τους και ο Νώντας, όλη η οικογένεια. Μόλις είδα-
νε τη φωτιά στα Γαλάρια τροµάξανε και τρέξανε
όλοι µαζί και η γυναίκα µου να φύγουνε. Μου εί-
πανε να πάω µαζί, µε παρακαλάγανε, αλλά εγώ
δεν τους άκουσα. Είδα, από τον ασφένταµο του
Στάθη του Λουµπή που καιγότανε, να πιάνει το
σπίτι του. Εκεί είπα, «πάει...». Έφυγα για να έρθω
στην Καζάρµα, που είχαµε τις γίδες, να τις βγάλω
έξω, να τις ελευθερώσω.

Ο κόσµος, ο περισσότερος, είχε φύγει πανι-
κόβλητος. Τη ∆ηµητρούλα(Λαµπροπούλου) συ-
νάντησα και εκείνη πήγε από πάνω και την πήρε ο
Μιλτιάδης του Παναγιώτη στο αυτοκίνητο. Και
τον πατέρα σου τον είδα, αλλά δεν µπόρεσα ούτε
να του µιλήσω. Έκανα από τον κάτω δρόµο, για

την Παλιόλακα. Μόλις έφτασα στην Παλιόλακα η
φωτιά είχε φτάσει στην Μάντρα από κάτω. Πήγα
να ανοίξω την αποθήκη να µπω µέσα, αλλά δεν εί-
χα τα κλειδιά και εν τω µεταξύ η φωτιά ανέβηκε
από πάνω στο χωράφι. Έφυγα για τον Αι Γιώρη.
Στην ελιά του Κώστα του Αντρία (Τσίρου) εσταµά-
τησα και κοίταξα πίσω. Είδα, η φωτιά ερχότανε.
Είχε τέτοιον αέρα…Σκέφτηκα να γυρίσω πίσω,
αλλά καιγόσαντε τα πάντα και δεν µπορούσα.
Αναγκαστικά συνέχισα προς τον Αι Γιώρη. Μόλις
έφτασα εκεί πέρα, είχε φτάσει η φωτιά, του Μή-
τρου (Κοκκαλιάρη) τα ξύλα στη σκάλα, είχανε
πιάσει και καιγόσαντε. Σκέφτηκα να πάω εκεί στο
σπίτι αλλά δεν µπορούσα. Παντού φωτιές. Πιο
πέρα από την εκκλησία, κάτω από την καλύβα του
Σωτήρη(Πόθου), είδα ένα αυτοκίνητο. Ήταν της
αστυνοµίας. Άρχισα να φωνάζω. Βοήθεια!!! Φώ-
ναξα αρκετές φορές αλλά δεν σταµάτησε…Στα-
µάτησε πιο πέρα, να πάρει τα Βαγγελόπουλα (∆η-
µόπουλου), αλλά εκείνα δεν µπήκανε και έφυγε.
Μάλλον, ο Νίκος πήγε να µπει, αλλά η Μαριγώ
δεν ήθελε. Συνέχισα και τους συνάντησα που πη-
γαίνανε µε τα ζώα τους…Τους προσπέρασα και
εκεί µετά το γεφύρι, είδα ένα κοµµάτι γης καµένο
και πήγα και στάθηκα σε κείνο το σηµείο και κοί-
ταζα γύρω, τη φωτιά. Κι όπως στεκόµουνα, ήρθε
µια λάβρα και έβαλα στο πρόσωπο τα χέρια µου,
να φυλαχτώ. Τα χέρια µου καήκανε και µε πήρε
και στο κεφάλι. Έπεσα κάτω και ξανασηκώθηκα
και άρχισα να φωνάζω το Νίκο και τη Μαριγούλα.
Από τον καπνό δεν τους έβλεπα ∆εν µου απάντη-
σε κανείς. Είχανε µάλλον καεί. 

Έµεινα εκεί και µετά από κάποια ώρα, ήρθε
ένα αυτοκίνητο. Ήταν ο ∆ήµαρχος µε τον Αντιδή-
µαρχο τον Σπύρο Μπηλιώνη. Με είδανε, σταµατή-
σανε και σηκώθηκα να πάω προς το αµάξι. Όπως
σηκώθηκα, είδα το Νίκο, σαν καθιστός ήτανε, µε
τα χέρια σταυρωµένα µπροστά… Με πήρανε στο
αυτοκίνητο και δίψαγα. Ήρθαµε προς το χωριό,
αλλά στον Αι Γιώρη, εκαιγόσαντε τα πλατάνια και
δεν πέρναγε. Κατέβηκε (ο ∆ήµαρχος), έπιασε νε-
ρό και γυρίσαµε προς του Κουµουθέκρα. Τους

λέω: «Που πάµε; Έχει παντού φωτιές». Αλλά συ-
νεχίσανε και στην Αρτέµιδα, στην εκκλησία, βρή-
καµε την Πανάγαινα (Μαγδαληνή Πανάγου Αλε-
ξανδρόπουλου). Είχε καεί κι αυτή στα χέρια, πό-
δια, πρόσωπο. Εκεί, είσαντε και κάποιοι άλλοι
Κουµουθεκραίοι, ο Μήτσος ο ∆ηµητρακόπουλος,
µε κάτι γίδες και τη γυναίκα του, η οποία µας πα-
ρηγορούσε και τελικά η ίδια, αργότερα, έπαθε εγ-
κεφαλικό… Εκεί ήταν και ο Μήτσος ο Κάρτας,
που έψαχνε για τα παιδιά του…

Στου Κουµουθέκρα περιµέναµε αρκετή ώρα,
γιατί είχε γίνει το δυστύχηµα και ο δρόµος ήτανε
κλειστός. Κάποια στιγµή ξεκινήσαµε και είδαµε

Συνέχεια από τη σελ. 13 

Συνέχεια στη σελ. 15

Αύγουστος 2006 στο τελευταίο πανηγύρι στη Μάκιστο 

Παιδιά, εγγόνια στο τρακτέρ µετά τη φωτιά 
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βγαίνοντας από το χωριό ένα αυτοκίνητο καµένο
και ένα σώµα καµένο, ήτανε η Παναγιώτα Πόθου
και πιο κάτω, στις πεύκες, είδαµε τον Χαρίλη τον
Κάρτα, πεσµένο. Εκείνος, δεν είχε καεί και τον
γνωρίσαµε.

Φτάσαµε και στο σηµείο που έγινε το ατύχη-
µα. Τα αυτοκίνητα καιγόσαντε ακόµα. Αναγνώρι-
σα του Γιώρη του Πόθου το αυτοκίνητο που καιγό-
τανε… ∆εν πέρναγε ο δρόµος και ξαναγυρίσαµε
στου Κουµουθέκρα. Περιµέναµε στην πλατεία και
εν τω µεταξύ είχανε έρθει ο ∆ασάρχης της Κρέ-
στενας, αστυνοµία και άλλοι. Ήτανε και δύο αξιω-
µατικοί της αστυνοµίας που µε γνωρίζανε. Ο ένας
µε κοίταξε που ήµουνα καµένος και µας είπε να
φύγουµε όπως µπορούµε…

Ξεκινήσαµε πάλι και στο σηµείο (του ατυχήµα-
τος) µπήκαµε µέσα, από το χωράφι. Τι να ειδώ;
∆εξιά κι αριστερά, ήταν γεµάτο ανθρώπινα σώµα-
τα, καµένα… Φρίκη.

Συνεχίσαµε και βγήκαµε στο δρόµο και πιο κά-
τω συναντήσαµε τον Κώστα Μπηλιώνη µε τη
µπουλντόζα που ερχότανε να ανοίξει το δρόµο.
Φτάσαµε στη Ζαχάρω και στη µάντρα του Απο-
στόλη, περίµενε  το ασθενοφόρο που µας πήρε,
µαζί µε τη Μαγδαληνή, για να µας πάει στον Πύρ-
γο, στο νοσοκοµείο.  Στον Καιάφα όµως είχε φω-
τιά και δεν πέρναγε και µας γυρίσανε πίσω. Μας

πήγανε τελικά στην Κυπαρισσία.
Τα παιδιά, τα εγγόνια µου και η γυναίκα µου εί-

χανε πάει στη Ζαχάρω, στο σπίτι. Έφτασε όµως
και στη Ζαχάρω η φωτιά και φύγανε κι από κει και
πήγανε στη θάλασσα, στο Μπισχινόκαµπο. Οι δύο
γαµπροί µου, ο Τάκης µε τον Κώστα ήρθανε κι αυ-
τοί το ίδιο βράδυ από την Αθήνα. Εγώ είχα το κι-
νητό και τους τηλεφώνησα από του Κουµουθέκρα
γιατί δεν ξέρανε τι έγινα και δεν µπορούσανε να
κάνουνε και τίποτα. Μετά, από το ασθενοφόρο
τους ξανατηλεφώνησα και τους είπα ότι µε πάνε
για νοσοκοµείο. Ήρθανε όλοι στην Κυπαρισσία. Ο
ίδιος ο ∆/ντής του νοσοκοµείου τους κάλεσε µέ-
σα και τους φιλοξένησε τρείς µέρες, µαζί και η
Παναγιώτα Ζέρβα, η κόρη της η Μαρία και τα εγ-
γονάκια της.

Και εµένα τρείς µέρες µε κρατήσανε και από
εκεί µε πήγανε στο νοσοκοµείο του Πύργου. Άλ-
λες τρείς µέρες εκεί και µετά µε διώξανε για Αθή-
να, γιατί τα εγκαύµατα ήτανε πολύ σοβαρά. Με
πήγανε στο «Ερρίκος Ντυνάν» όπου φέρανε και
άλλους καµένους. Εκεί έµεινα δυόµιση µήνες για
νοσηλεία.

Μαζί µου έµεινε η γυναίκα µου, η Παναγιώτα,
η οποία δεν µε άφησε ούτε ένα λεπτό. Αλλά µε
επισκέφτηκε και όλος ο κόσµος. Οι χωριανοί µου,
δήµαρχοι, βουλευτές, πολιτικοί. Και οι δηµοσιο-
γράφοι µε έβγαζαν συνέχεια στα κανάλια. ∆υστυ-

χώς έγινα «διάσηµος» µέσα από µια τέτοια τρα-
γωδία. Όταν βγήκα από το νοσοκοµείο έµεινα για
λίγο στην Αθήνα στα παιδιά µου και µετά ήρθα κά-
τω και έµεινα στη Ζαχάρω για λίγο. 

Αλλά δεν µπορώ να µείνω αλλού. Εδώ είναι ο
τόπος µου. Και ήρθαµε, τέλος Φλεβάρη, µε την
γυναίκα µου και µένουµε εδώ στο κοντέινερ. Κά-
νουµε κουράγιο και όσο αντέξουµε. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστή-
σω όλους εκείνους που µου συµπαραστάθηκαν
στη µεγάλη αυτή δοκιµασία. Ακόµα θέλω να ευ-
χαριστήσω αυτούς που έστειλαν ανθρωπιστική
βοήθεια στους κατοίκους του χωριού µας. Προ-
σωπικά θέλω να ευχαριστήσω την Κα ΒΑΡ∆ΙΝΟ-
ΓΙΑΝΝΗ για το ενδιαφέρον της να µάθει για τη
πορεία της υγείας µου, κατά την παραµονή µου
στο Νοσοκοµείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, και για την
προµήθεια από το εξωτερικό ειδικών αλοιφών,
δείχνουνε το µεγαλείο της ψυχής της. 

Τέλος, θέλω να παρακαλέσω όλους τους συγ-
χωριανούς µας, οπουδήποτε και να βρίσκονται,
να βοηθήσουν, όπως µπορούν, για να ξαναζων-
τανέψει το χωριό µας. Εµείς θα µείνουµε εδώ, θα
αγωνιστούµε όλοι ενωµένοι και αγαπηµένοι και
θα περιµένουµε να δούµε το χωριό µας όπως
ήταν και πρώτα. 

Επιµέλεια: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη 

Προσωπογραφίες 
Συνέχεια από τη σελ. 14 

Ε
κτός από τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον
και στις προστατευόµενες περιοχές, σηµαντικές είναι και οι επι-
πτώσεις της πυρκαγιάς στις παραγωγικές και οικιστικές υποδο-

µές των πληγεισών περιοχών. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία
των δορυφορικών εικόνων, καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές
781.043 στρέµµατα αγροτικής γης (στην πλειονότητά τους ελαι-
ώνες), αλλά και 16.432 στρέµµατα οικισµών, γηπέδων και άλλων τε-
χνητών επιφανειών.

Κατά την επίσηµη καταγραφή των ζηµιών σε κτήρια (Πίνακας 2), το
ΥΠΕΧΩ∆Ε κατέγραψε την ολική καταστροφή 1644 κτισµάτων όλων
των χρήσεων, καθώς και ζηµιές σε 887 ακόµη.

Οι αυτοψίες στην περιοχή κατέγραψαν επίσης αρκετά εκτενείς ζη-
µιές στις υποδοµές του οδικού δικτύου, αλλά και στις υποδοµές τηλε-
πικοινωνιών και ηλεκτροδότησης.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν, πιο σηµαντι-
κές όλων είναι οι ζηµιές στους εκτεταµένους ελαιώνες της περιοχής.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις πρώτες διαθέσιµες πληροφορίες, µό-
νο στην Ηλεία καταστράφηκε το 50% του δυναµικού ελαιοπαραγω-
γής, ενώ σηµαντικές είναι και οι απώλειες στον τοµέα αυτόν από τις
ζηµιές στον Κάµπο της Κυνουρίας. Σύµφωνα µε τις προκαταρκτικές

εκτιµήσεις του WWF Ελλάς, µετά από αυτοψίες στην Πελοπόννησο
διαπιστώθηκαν και αρκετά εκτεταµένες –αν και µικρότερης οικονοµι-
κής σηµασίας- ζηµιές σε αµπέλια ενώ σηµαντικά µικρότερης σηµα-
σίας είναι οι ζηµιές στις αροτραίες εκτάσεις και τα κηπευτικά. Οι ζη-
µιές στη γεωργία συµπληρώνονται και από τις έµµεσες ζηµιές που
προκύπτουν από καταστροφές σε σχετικές υποδοµές (αποθήκες) αλ-
λά και στον εξοπλισµό.

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας επλήγη επίσης σοβαρά. Μέχρι τη σύν-
ταξη αυτής της έκθεσης, οι σχετικές αποτιµήσεις δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί από τον ΕΛΓΑ, όµως οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες
απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο που συµπληρώνονται και από τις κατα-
στροφές σχετικών υποδοµών, όπως οι στάβλοι. Σε επόµενη φάση, η
κτηνοτροφία της περιοχής µπορεί να δεχτεί επίσης ισχυρά πλήγµατα
από τις σχετικές απαγορεύσεις της βόσκησης, εάν αυτές δεν αποφα-
σιστούν και µε γνώµονα τη διατήρηση του κλάδου στην περιοχή. Στον
Πίνακα 3 παρουσιάζεται το κτηνοτροφικό δυναµικό των περιοχών αυ-
τών, προ των πυρκαγιών (δεν αναφέρονται χοίροι και πουλερικά).

Τέλος, ολοκληρώνοντας την αναφορά στις επιπτώσεις στο παρα-
γωγικό δυναµικό, πρέπει οπωσδήποτε κανείς να αναφερθεί στις επι-
πτώσεις στον τουρισµό. Αυτές αναµένεται να είναι σηµαντικές, κα-
θώς σηµειώθηκε σοβαρό πλήγµα στο οικιστικό κεφάλαιο, το οποίο
αποτελούσε πόλο έλξης επισκεπτών, και στα λοιπά τουριστικά αξιο-
θέατα της περιοχής. Για το µέλλον υπάρχει φόβος για επέκταση αυ-
τής της υποβάθµισης του τουριστικού προϊόντος, σε περίπτωση άναρ-
χης χωροθέτησης αναπτυξιακών επενδύσεων και παρεµβάσεων.

Το κείµενο είναι αναδηµοσίευση από την Ιστοσελίδα της WWF 

Καταστροφές σε υποδοµές και παραγωγικό δυναµικό 
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο 
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αιχµές 
Ρεζίλι των…σκυλιών 
Όλοι οι ∆ήµοι της Ελλάδας συνηθίζουν τους καλοκαιρινούς µή-

νες να οργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι ένας τρόπος να
προβάλλουν τον πολιτισµό του τόπου τους, καλλιτέχνες, χορούς,
τοπικά προϊόντα. Επίσης να ψυχαγωγήσουν αλλά και να ανεβάσουν
το πολιτιστικό επίπεδο, τόσο των µονίµων κατοίκων όσο και των επι-
σκεπτών, µε καλλιτεχνικά σχήµατα µουσικά-θεατρικά που είναι δύ-
σκολο άλλες εποχές να προσεγγίσουν την ύπαιθρο.

Στα πλαίσια αυτά πιθανόν οργανώθηκε στη Ζαχάρω, στις αρχές
Αυγούστου, εκδήλωση µε θέµα… «Καλλιστεία σκύλων»!!! 

Καήκαµε και ο τουρισµός είχε µειωθεί ώστε να οργανωθούν…
καλλιστεία «Μις παραλία»!

«∆εν πιάνει…»
Σε επίσκεψή µας το Μάρτιο στο ∆ηµαρχείο, θέσαµε το θέµα αντι-

πυρικής προστασίας: «Μετά την πυρκαγιά, τα χωράφια δεν καλλιερ-
γήθηκαν µε αποτέλεσµα, τα χόρτα να ξεπεράσουν το ένα µέτρο και
αφού το καλοκαίρι έρχεται, θα ξεραθούν και θα είναι επικίνδυνα για
ανάφλεξη».

Η διαβεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Σχί-
ζα, ήταν κατηγορηµατική: «∆εν πιάνει… (φωτιά)».

Τρεις φορές όµως αναστατώθηκαν οι κάτοικοι το φετινό καλοκαί-
ρι. ∆εν πίστευαν στα µάτια τους βλέποντας και πάλι φωτιά. Τον Ιού-
νιο στη Γκρεµισµένη, τον Αύγουστο στο Χρυσοχώρι και στη Μίνθη. 

Ευτυχώς, δεν ευνόησαν οι συνθήκες και αντιµετωπίστηκαν και οι
τρεις έγκαιρα, χωρίς να πάρουν µεγάλη έκταση.

∆εν λέω, σωστή η απόφαση της Νοµαρχίας για απαγόρευση της
κυκλοφορίας στα δάση του Νοµού τις βραδινές ώρες (από 17/7
έως15/10/08) από τις 9 µ.µ. µέχρι τις 6 π.µ., αλλά εδώ οι φωτιές, µέ-
ρα µεσηµέρι έπιασαν και οι δύο από αυτές όχι σε δάση, αλλά στα κα-
µένα!…

Καµένα – κοµµένα…
Πόσα δέντρα σώθηκαν από τη φωτιά στο χωριό µας; Ελάχιστα.

Μετριούνται στα δάχτυλα του χεριού µας. Και είναι κυρίως κάποιες
µουριές, που αποδείχτηκε ότι έχουν µεγάλη αντοχή στη φωτιά. Τα
άλλα, τα άγρια δέντρα ασφεντάµια, πλατάνια πουρνάρια κ.λπ. έγι-
ναν στάχτη. Ένας πλάτανος στην πλατεία του Αι-Γιάννη σώθηκε από
τη φωτιά για να θυσιαστεί ο µισός ώστε να περάσει το κοντέινερ
συµπατριώτη µας… Κοινοτικού Συµβούλου. Ένας παλιός ασφέντα-
µος στην καρδιά του χωριού ξαναζωντάνεψε, πρασίνισαν τα κλαδιά
του, αλλά δεν προλάβαµε να τον χαρούµε. Θυσιάστηκε κι αυτός,
ολόκληρος, για εργασίες στο σπίτι… ∆ηµοτικού Συµβούλου!!!

Μνηµεία
Ανεβαίνοντας για Αρτέµιδα - Μάκιστο περνάµε από τον τόπο του

µαρτυρίου των θυµάτων της πυρκαγιάς της 24/8/07. Το σκηνικό είναι
συγκλονιστικό γιατί η κάθε οικογένεια έχει φτιάξει ένα δικό της ει-
κονοστάσι και µένουν τα κεράκια αναµµένα µέρα και νύχτα. 

Ο ∆ήµος Ζαχάρως, αµέσως µετά τον θάνατο του αείµνηστου θύ-
µατος της πυρκαγιάς και ∆ηµοτικού Συµβούλου Αντώνη Κρέσπη,
έσπευσε να φτιάξει στην πλατεία τον ανδριάντα του και µάλιστα να
της δώσει το όνοµά του. 

Ερώτηµα: Οι υπόλοιποι, τόσοι άνθρωποι, νέοι, γέροι και κυρίως
τα παιδιά που χάθηκαν εκείνη την ηµέρα τόσο άδικα, δεν άξιζαν
ένα µνηµείο από τη δηµοτική αρχή; Αύγουστος 2008, φωτιά στο Χρυσοχώρι 

Στη συνεδρίαση της 13 Αυγούστου 2008 του Δημοτικού
Συμβουλίου Ζαχάρως ετέθη η πρόταση από τη Δημοτική Αρ-
χή για «Καθιέρωση της 24ης Αυγούστου ως ημέρας μνή-
μης και αργίας» - «Δαπάνες επιμνημόσυνης δέησης αδικο-
χαμένων πυρκαγιάς 2007, ψήφιση πίστωσης».

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων
της πυρκαγιάς οι οποίοι εξοργίστηκαν με την πρόταση και
προσπάθησαν να παρέμβουν και να  αποτρέψουν μια τέτοια
απόφαση. 

Σε επιστολή την οποία υπογράφουν οι συγγενείς των θυ-
μάτων και που δεν τους επετράπη να διαβάσουν στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων αναφέρουν:

Αναλογισθήκατε ποτέ, κύριοι σύμβουλοι:
Ποια ήταν τα έργα που κάνατε το 2007 (πριν από τη φω-

τιά), με τα χρήματα της Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να
προστατέψετε τον πολίτη, τη ζωή του και την περιουσία του;

Μήπως τα έργα αυτά δεν έγιναν επειδή τα χρήματα της
Πολιτικής Προστασίας αντί να διατεθούν για τα έργα που
έπρεπε, ο δήμαρχος τα διέθεσε για άλλα έργα, ένα χρόνο ίσως
και λιγότερο πριν από τις φωτιές (όπως για παράδειγμα το γε-
φύρι στο Θολό, που το βάφτισε αντιπλημμυρικό)»;

«Δεν επιθυμούμε να κάνετε κανένα μνημόσυνο εσείς για
τους δικούς μας ανθρώπους. Για την ακρίβεια, δεν δίνουμε
τη συγκατάθεσή μας και ως συγγενείς τους, σας απαγορεύου-
με να μνημονεύσετε τα ονόματα των δικών μας ανθρώπων.

Θεωρούμε πως προσβάλλεται η μνήμη τους όταν χρησιμο-
ποιούνται για να φτιάξουν το προφίλ κάποιων ανθρώπων.
Βρείτε άλλους τρόπους να φτιάξετε το προφίλ σας και να δια-
φημιστείτε και αφήστε τη μνήμη των δικών μας τουλάχιστον
ανθρώπων.

Άλλωστε είναι οξύμωρο σχήμα απ’ τη μια να χορεύετε στα
πανηγύρια, να διοργανώνετε δεξιώσεις, ως και καλλιστεία
σκύλων, και απ’ την άλλη εκδηλώσεις για τη μνήμη των δι-
κών μας ανθρώπων…». 

Το Μνημόσυνο 
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