
Μ
έσα στη σύγχυση, την απαι-
σιοδοξία και την παραίτηση
που βιώνουµε τους τελευταί-

ους µήνες στον τόπο µας, µετά την
απόλυτη κατάρρευση του κόσµου
µας, µέσα στις αντεγκλήσεις και τις
άσκοπες αντιπαραθέσεις, που ακο-
λούθησαν ως χιονοστιβάδα αυτήν
την καταστροφή, έλαβε χώρα και
ένα γεγονός που µας έδωσε µια
γεύση χαράς και αισιοδοξίας. Στις
29 Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Σάββατο,
πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατι-
σµένη από το ∆.Σ. του Συλλόγου
µας δενδροφύτευση στη Μάκιστο.
Η πρωτοβουλία αυτή, αν και κατανο-
ούµε πως δεν είναι σε καµία περί-
πτωση ικανή να επιλύσει το πρόβλη-
µα της ολοσχερούς καταστροφής
της χλωρίδας της περιοχής µας, εί-
ναι ωστόσο µια συµβολική κίνηση
συµµετοχής µας στη διαδικασία που
έχει ήδη ξεκινήσει η φύση για την
αναγέννησή της και την οποία όλοι
µας, ιδιώτες και φορείς, αλλά κυ-
ρίως η θεσµοθετηµένη τοπική αυτο-
διοίκηση, έχουµε υποχρέωση να
στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνά-
µεις.

Αρχικά είχε ορισθεί ως ηµέρα
δενδροφύτευσης το Σάββατο, 22
Νοεµβρίου. Για το σκοπό αυτό το ∆Σ
είχε έρθει σε επαφή µε το ∆ασαρ-
χείο Ολυµπίας, και το ∆ασάρχη Κρε-
στένων κ. Γιακουµή, ο οποίος απαν-
τώντας στην έγγραφη αίτησή µας,
υποσχέθηκε την τεχνική στήριξη
του έργου, καθώς και την προµή-
θεια των δενδρυλλίων. Ο ∆ασάρχης
κ. Βαβλιάρας, έδειξε γνήσιο ενδια-
φέρον και προθυµία για την πρωτο-
βουλία µας και τελικά µας διέθεσαν

περί τα τριακόσια πενήντα δενδρύλ-
λια. Υπήρξε στενή συνεργασία µε το
Τοπικό Συµβούλιο του χωριού, ειδι-
κά για την επιλογή των χώρων της
δενδροφύτευσης. Ενηµερώθηκε ο
∆ήµος Ζαχάρως και του ζητήθηκε η
ηθική και υλική συµπαράστασή του.
Επίσης ζητήθηκε να κοπούν τα κα-
µένα κυπαρίσσια του κοιµητηρίου
και να καθαριστεί ο χώρος.

Στην προσπάθειά µας να εξα-
σφαλίσουµε µεγαλύτερο αριθµό
δενδρυλλίων, επικοινωνήσαµε και
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Κωδικός: 3087

δ

∆ήµητρα Λαµπροπούλου-

∆ηµοπούλου

σελ. 6 Ανθολόγιο ελληνικού λόγου

σελ. 12 - 15

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
Η δενδροφύτευση

Συνέχεια στη σελ. 5

ιαβάστε σ’ αυτό το τεύχος

Π
αραδόθηκαν το Νοέµβρη 2008, από τον Όµιλο Βαρδινογιάν-
νη, ανακατασκευασµένα, τα πρώτα οκτώ σπίτια στη Μάκιστο.
Οκτώ οικογένειες συµπατριωτών µας ευτύχησαν να δουν

πρώτες, ξανά, τα σπίτια τους όρθια, όµορφα και γερά, µετά τη φοβε-
ρή εµπειρία της καταστροφής και την εναγώνια αναµονή, που κρά-
τησε έναν και περισσότερο χρόνο. Το γεγονός αποτέλεσε θέµα στα
ΜΜΕ, τοπικά και πανελλαδικά, µε ζωντανές συνδέσεις και ρεπορ-
τάζ από τη Μάκιστο.

Οι συµπατριώτες µας Αθανασόπουλος Γιώργος, Λουµπής Λάµ-
προς, Βλάχος Ντίνος, Λουµπής ∆ηµήτρης, ∆ηµοπούλου Καλλιό-
πη, π. Κατσάµπουλας Ιωάννης, Λαµπροπούλου Ευσταθία µε τις οι-
κογένειές τους, έχουν πλέον έναν σηµαντικό λόγο να αισθάνονται
ανακούφιση και αισιοδοξία για το µέλλον, από τη στιγµή που είδαν
την εστία τους ξανά ζωντανή. Τώρα γι’ αυτούς αρχίζει η διαδικασία
της φροντίδας, να βάλουν τη δική τους πινελιά, να κάνουν το σπίτι
τους πάλι µια ζεστή φωλιά φιλόξενη και όµορφη, όπως ήταν και πριν
την καταστροφή.

Η κ. Μαριάνα Βαρδινογιάννη είναι διεθνώς γνωστή για την ευαι-

Παραδόθηκαν
τα πρώτα σπίτια…

Συνέχεια στη σελ. 11
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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:
Διονύσης Κοκκαλιάρης

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
Το τεύχος αυτό της Μακιστίας είναι αυτό που θα µας συνοδέψει στις

αρχές του νέου χρόνου. Ο χρόνος που πέρασε έφερε σηµαντικές εξελί-
ξεις στο χωριό µας όπου, µε όποιες επιφυλάξεις µπορεί να υπάρχουν
για τον τρόπο µε τον οποίο συµβαίνει, προχωρά η ανοικοδόµηση. Στον
νέο χρόνο είναι ορατή η δυνατότητα συνολικής αποκατάστασης του οι-
κιστικού ιστού του χωριού, ας προσπαθήσουµε όλοι από την πλευρά µας
να γίνει όσο καλύτερα γίνεται. Σηµαντικό όµως θέµα είναι το περιβάλ-
λον και οι καλλιέργειες του χωριού µας, όπου η αλήθεια είναι ότι λίγα
έχουν γίνει και πολλά µένουν να κάνουµε όλοι µας. Στην συνέλευση
που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάρτη, είναι επίσης ευκαιρία να βρούµε
τους τρόπους εκείνους της σύνθεσης που θα βοηθήσουν όλους µας να
προσφέρουµε ό,τι περισσότερο µπορούµε, αλλά και να διορθώσουµε
τις παραλείψεις στο καταστατικό του Συλλόγου που επέτρεψαν να γί-
νουν παρεξηγήσεις ανάµεσά µας. Γενικότερα ας σκεφτούµε ότι η παγ-
κόσµια οικονοµική κρίση αλλά και η εγχώρια κρίση θεσµών και αξιών,
που οδήγησε στις κοινωνικές αναταραχές του τελευταίου διαστήµατος
µε αφορµή το τραγικό περιστατικό του φόνου ενός εφήβου από αστυνο-
µικό, ίσως αποτελούν το έναυσµα για µία συνολικότερη επαναδιατύπω-
ση των προτεραιοτήτων µας ως κοινωνία µε σκοπό την καλύτερη αντι-
µετώπιση των αναγκών µας και την δηµιουργία ελπίδας για ένα καλύτε-
ρο αύριο.

Κοινωνικά
Γάµοι
• H ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη του Γεωργίου και ο Ιταλικής καταγω-

γής Πήτερ Άλµπις, τέλεσαν το γάµο τους, στις 11 Απριλίου 2008
στο Τορόντο του Καναδά.

• Η Σπυριδούλα Γριβάκη του Αθανασίου και της Γεωργίας Πό-
θου και ο Γιάννης Σουρλάς τέλεσαν το γάµο τους το Σάββατο, 20
Σεπτεµβρίου 2008 στον Άγιο Σπυρίδωνα Ζαχάρως.

• Η Κανέλα Ζέρβα του Γεωργίου και της Παναγιώτας και ο Κα-
λαµήδας ∆ηµήτριος του Παναγιώτη και της Ανδριάνας, τέλεσαν
το γάµο τους στις 25 Οκτωβρίου 2008, στην Πάτρα.

• Ο Αλέξης Πόθος του Τάκη και η Χαρά Ζήση τέλεσαν το γάµο
τους στις 4 Οκτωβρίου 2008 στον Άγιο Χριστόφορο Χαϊδαρίου.

• Ο Παναγούλιας Γιάννης του Θανάση (εγγονός της Κων/νας
Κοκκαλιάρη) και η Ιταλικής καταγωγής Melanie Celetano τέλεσαν
το γάµο τους, στις 8 Νοεµβρίου 2008, στο Τορόντο του Καναδά.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται στους νεόνυµφους να ζή-
σουν.

Βαφτίσεις
• Η Γεωργία Λαµπροπούλου του Νίκου και ο σύζυγός της Ανα-

στάσιος Αρτζίδης, βάφτισαν την κορούλα τους, στις 23 Νοεµβρί-
ου 2008 και την ονόµασαν Νεκταρία –Μαργαρίτα.

• Η Παναγιώτα ∆ηµοπούλου του Ζαφείρη και ο σύζυγός της
Αντρέας Γκουγκούσης, βάφτισαν το αγοράκι τους στις 19 Οκτώ-
βρη 2008, και το ονόµασαν Αντώνη.

• Ο Αχιλλέας ∆ηµόπουλος του Γεωργίου και η σύζυγός του
Ευαγγελία, βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 4 Οκτωβρίου 2008 και
το ονόµασαν Γεώργιο.

• Η Παναγιώτα Παπαδοπούλου (εγγονή της Θανάσως Λαµπρο-
πούλου) και ο σύζυγός της Μάρτιν βάφτισαν το αγοράκι τους
στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και το ονόµασαν Θεόδωρο.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσουν τα νεοφώτι-
στα.

Απεβίωσαν
• Η Ευγενία Κοτρέτσου απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου και η ταφή

της έγινε στο οικογενειακό κοιµητήριο στα Κοτρετσαίικα.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συλλυπητήρια
στους οικείους της θανούσης.

Επιτυχίες
• Η Αθανασοπούλου Καλλιόπη του παπά Στάθη εισήχθη στο

Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Καλαµάτας.
• Η ∆ηµοπούλου Ευγενία (Τζένη) του Μέλιου και της Γιάννας
σπουδάζει στο ΙΕΚ Σιβιτανείδου Τεχνικών Φαρµάκων.

• Ο Κοκκαλιάρης ∆ήµος του Στάθη εισήχθη στη Σχολή Μαγεί-
ρων ΕΠΑΣ στην Κέρκυρα.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία συγχαίρουν τους επιτυχόντες και
τους γονείς τους και τους εύχονται καλές σπουδές.

Ας τους µιµηθούµε
Αθανασόπουλος Ν. ∆ηµοσθένης.......................... € 50
Αθανασοπούλου Ευθυµία ......................................€ 50
Αθανασοπούλου Ν. Κων/να ..................................€ 50
Γρηγορόπουλος Αριστοµένης..............................€100
Καστής Κώστας ....................................................€ 50
Κοκκαλιάρης Ε. Γεώργιος ....................100 $ CANADA
Λαµπροπούλου-∆ηµοπούλου ∆ήµητρα ................€ 30
Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπά-

νω φίλους για την οικονοµική ενίσχυση που απέστειλαν.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μακίστου
εύχεται

σε όλους τους Μακισταίους
Χρόνια Πολλά

Ευτυχισμένο το 2009
και καλή αντάμωση
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων απο-
φάσισε σε συνεδρίασή του ότι η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγµα-
τοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου 2009.
Εκτός από τον απολογισµό δράσης, η
Γενική Συνέλευση θα προχωρήσει στην
τροποποίηση του άρθρου 17 του Κατα-
στατικού περί εκλογικής διαδικασίας.

Το ∆.Σ.

Ευχαριστήριο

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων ευχαριστεί

όλους εκείνους οι οποίοι αψηφώντας τις αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες ήρθαν στη Μάκιστο και

βοήθησαν στη δέντροφύτευση, στην ελάχιστη

αυτή προσπάθεια ενίσχυσης της αναγέννησης

του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης το ∆ασαρχείο Ολυµπίας και το δασάρχη

Κρέστενας κ. Γιακουµή και ειδικά τον κ. Βα-

βλιάρα για την έµπρακτη στήριξη της προσπά-

θειας µας καθώς και τη ∆/νση Αναδασώσεων

Αττικής για τη διάθεση των δέντρων.

Τους ραδιοφωνικούς σταθµούς SKAI FM, ION-

ION FM και Makistia 986 για την προβολή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων
εύχεται

σε όλους τους συμπατριώτες
όπου κι αν αυτοί βρίσκονται

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά.

Στη µνήµη της Ευγενίας Κοτρέτσου
Η Ευγενία Κοτρέτσου ήταν το δεύτερο από τα έξι παιδιά του Παναγιώ-

τη και της Γιαννίτσας Κοτρέτσου. Έζησε όλη της τη ζωή στο οικισµό Κο-
τρετσέικα, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω µέρος του Λαπίθα και αποτελείται
από δύο σπίτια, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οικογενειακό κοιµη-
τήριο και τη βρύση. Ζούσε µόνη µέσα στο υπέροχο εκείνο δάσος και δεν
το εγκατέλειψε ούτε µια στιγµή. Καθώς έλεγε «το οξυγόνο του δάσους
µου δίνει τη ζωή, χωρίς αυτό δεν ζω». Καλλιεργούσε τα απαραίτητα στο
περιβολάκι της, είχε τις κότες και το σκύλο της. Είχε τα λουλούδια της.
Ζούσε χωρίς τις ανέσεις του ηλεκτρικού και δεν είχε καν τηλέφωνο. Η
επαφή της µε τον έξω κόσµο ήταν κυρίως το ραδιόφωνο. Υπήρξε άνθρω-
πος µε καλλιέργεια και εξαιρετική ευγένεια. Πάντα περιποιηµένη, µε έµ-
φυτη αρχοντιά, αεικίνητη, φιλόξενη. Την επισκεπτόµασταν κάπου-κάπου
και µας υποδεχόταν µε µεγάλη χαρά, ενώ πάντα είχε κάτι να προσφέρει,
όπως καφεδάκι, λουκουµάκι, κάποιο γλυκό ή φρούτο. Και κυρίως το δρο-
σερό νερό της πηγής, που ερχόταν µέσα από τα σπλάχνα του Λαπίθα. Η
µεγαλύτερη χαρά της όµως ήταν να µας µιλάει για το βουνό, για τα πουλιά
και τα δέντρα του. Και για τα παλιά τα χρόνια, όταν τα Κοτρετσέικα ήταν
ένας τόπος γεµάτος ανθρώπους, γεµάτος ζωή. Και εµείς την βλέπαµε µε
δέος και θαυµασµό για το πώς ζούσε σε τούτο τον µοναχικό παράδεισο.
Ήταν η «Κυρά του Λαπίθα».

Στην πυρκαγιά της 24ης Αυγούστου 2007 αγωνίστηκε µαζί µε τον
αδερφό της και έσωσαν το σπίτι της, ενώ το δεύτερο σπίτι του οικισµού
κάηκε και για να σωθούν έµειναν µέσα στο εκκλησάκι. Από εκείνη τη µάχη
επιδεινώθηκε η υγεία της και ένα χρόνο µετά «έφυγε» πληγωµένη µε την
καταστροφή του δάσους που τόσο αγάπησε. Η ταφή της έγινε στο οικο-
γενειακό κοιµητήριο. Εκεί έγινε στις 9 Νοεµβρίου και το µνηµόσυνο για τις
σαράντα ηµέρες όπου συµµετείχαν αρκετοί ιερείς και πολλοί άνθρωποι
από τα γύρω χωριά.

Η Ευγενία «αναπαύεται» αιώνια πλέον στο δάσος του Λαπίθα.
Ελπίζουµε το δάσος να αναγεννηθεί σύντοµα και τα Κοτρετσέικα να

ξαναζωντανέψουν, όπως η ίδια θα επιθυµούσε.

Αναλυτικά στοιχεία στη σελ. 10

Χημική ανάλυση του νερού της Μακίστου
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• ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑΣ
Πραγµατοποιήθηκε την 1 Ιουνίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ-

ση της Οµοσπονδίας των Συλλόγων της Επαρχίας Ολυµπίας µε θέ-
µατα ηµερήσιας διάταξης:
1) Απολογισµός δράσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2007,
2) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,
3) Έγκριση πεπραγµένων 2007 και
4) Έγκριση προϋπολογισµού για το έτος 2008.

Στη συνέλευση, παρόλον ότι ήταν απλώς απολογιστική, συµµετεί-
χαν οι περισσότεροι Σύλλογοι-µέλη της Οµοσπονδίας και επεκράτη-
σε κλίµα αγωνιστικό και ενωτικό. Παράλληλα οι αντιπρόσωποι των
Συλλόγων ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και προτάσεις
πάνω στα ζητήµατα που απασχολούν το πολιτιστικό κίνηµα, τους
Συλλόγους και τον τόπο µας µετά και τις µεγάλες καταστροφές από
τις πυρκαγιές του περασµένου Αύγουστου.

Τα πεπραγµένα
Τον απολογισµό δράσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξέθεσε ο

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας κ. ∆ηµ. Μανώλης ο οποίος, µε τη γνω-
στή µετριοπάθεια που τον διακρίνει, χαρακτήρισε τα πεπραγµένα θε-
τικά. Ειδικότερα ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων:

- Στο µείζον πρόβληµα της καταστροφής της Ολυµπίας και Ηλείας
από τις πυρκαγιές του 2007, καθώς και στις ενέργειες της Οµοσπον-
δίας για την ανακούφιση των πληγέντων και τις προτάσεις που υπέ-
βαλε για την ανασυγκρότηση της περιοχής.

- Στη µεγάλη ηµερίδα που προγραµµάτισε η Οµοσπονδία να γίνει
στην Καλλιθέα, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αλιφείρας, προκειµένου
να προβάλει τα θέµατα των πυρόπληκτων και να ζητηθεί, χωρίς άλ-
λες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εµπόδια, η αποκατάσταση
των πυρόπληκτων και η ανασυγκρότηση των καµένων περιοχών.

- Στην έκδοση και παρουσίαση εκ µέρους της Οµοσπονδίας του ση-
µαντικού βιβλίου του συµπατριώτη µας Στάθη Παρασκευόπουλου, µε
τον τίτλο «Οδoιπoρώντας στην Επαρχία Ολυµπίας – Τόποι και Πρό-
σωπα», το οποίο καταγράφει την ιστορία και τη λαογραφία, µε φωτο-
γραφικά ντοκουµέντα των περισσοτέρων χωριών και πόλεων της
επαρχίας Ολυµπίας. «Το βιβλίο αυτό», τόνισε ο Πρόεδρος, «εκδόθη-
κε πριν τη καταστροφή, ως εκ τούτου αποτελεί µία αδιάψευστη µαρ-
τυρία για το πόσο ωραία ήταν η περιοχή µας πριν καεί». Κάλεσε δε
τους Συλλόγους να το προµηθευτούν και να το κυκλοφορήσουν πε-
ραιτέρω ώστε να γίνει κτήµα όλων των συµπατριωτών.

Επίσης ο κ. Μανώλης αναφέρθηκε:
- Στα προβλήµατα που έχουν προκύψει από τη χάραξη της Ιόνιας

Οδού, ιδιαίτερα στην περιοχή του Καϊάφα, την πόλη της Ζαχάρως
και ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατά της, καθώς και στις ενέργειες
που έχουν γίνει για να επαναχαραχθεί σωστά ο µεγάλος αυτός οδι-
κός άξονας.

- Στην ετήσια χοροσυνεστίαση της Οµοσπονδίας στην οποία, όπως
επεσήµανε, ανταποκρίθηκαν πολλοί Σύλλογοι της Ολυµπίας και
ήταν απόλυτα επιτυχηµένη.

- Στη συµµετοχή της Οµοσπονδίας σε κεντρικές εκδηλώσεις όπως
αυτή για την προστασία του κλίµατος.

- Στη φωνή της Οµοσπονδίας, το «Νέο Ολυµπιακό Μέλλον», για το
οποίο ζήτησε περισσότερες συνεργασίες από τους Συλλόγους και
οικονοµική στήριξη, προκειµένου η εφηµερίδα να συνεχίσει να εκ-
πληρώνει την υψηλή αποστολή της, κυρίως να είναι µαχητική και
ανεξάρτητη.

Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων
Πάνω στα πεπραγµένα αλλά και για τους µελλοντικούς στόχους

της Οµοσπονδίας, µίλησαν οι κ.κ. Θεόδ. Κόλλιας Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γιαννιτσοχωριτών, Γεώρ. Μακρής εκπρ. του Συλλόγου Μπι-
σχιναίων, Χαρ. Λυµπεράς εκπρ. του Συλλόγου Πετραλωνιτών, Κων.
Βλάµης εκπρ. του Συλλόγου Λεπρεατών, Θεόδ. Βασιλόπουλος
εκπρ. του Συλλόγου Αρήνης, Ζώης Μπενάρδος Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μακισταίων, ∆ηµ. Παναγόπουλος εκπρ. του Συλλόγου Μη-
λιωτών, η Ευγενία Λινού Πρόεδρος του Συλλόγου Πλατιαναίων, Γε-
ώρ. Παπαγρηγορίου Πρόεδρος του Συλλόγου ∆αφνoυλαίων, Φρόσω
Κρίβα Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδριτσάνων, Αλεξ. Πάπαρης εκπρ.

του Συλλόγου Φαναριτών κ.α.
Τα πεπραγµένα ψηφίσθηκαν οµόφωνα, ενώ ο οικονοµικός απολο-

γισµός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραπέµφθηκαν
στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Τις εργασίες της Συνέλευσης διήυ-
θυνε µε άψογο τρόπο ο Αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας κ. Αθανά-
σιος Τράπαλης.

• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙ∆Α ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Στις 8 Ιουνίου στην Καλλιθέα (Ζάχα), πραγµατοποιήθηκε η Ηµερί-

δα για τους Πυρόπληκτους, που οργάνωσε η Οµοσπονδία Συλλόγων
Επαρχίας Ολυµπίας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αλιφείρας.

Συµµετείχαν εκπρόσωποι της νοµαρχίας, ο νοµάρχης Χαρ. Καφύ-
ρας, ο αντινοµάρχης Νικ. Μιχαλόπουλος, η σύµβουλος της Περιφέ-
ρειας ∆υτ. Ελλάδας Νατάσσα Πυργάκη, ο δήµαρχος Ανδρίτσαινας
Τρύφωνας Αθανασόπουλος, ο προϊστάµενος της ΥΑΣ Γ. Πολιτόπου-
λος ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ο Ι. Σεφερλής ως εκπρόσωπος
του ΤΕΕ νοµού Ηλείας, βουλευτές, εκπρόσωποι κοµµάτων, µαζικών
φορέων, και πλήθος κόσµου από τα πυρόπληκτα χωριά της Ολυµ-
πίας.

Οι εισηγητές της ηµερίδας
• Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας κ. ∆ηµ. Μανώλης αναφέρθηκε στα

προβλήµατα που προέκυψαν από την πυρκαγιά, επεσήµανε την ανα-
γκαιότητα διεκδικητικής εγρήγορσης των κατοίκων και κάλεσε την
πολιτεία να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της χωρίς καθυστέρηση.

• Ο δήµαρχος Αλιφείρας κ. ∆ήµος Γεωργακόπουλος, αναφέρθηκε
κυρίως στα προβλήµατα του δήµου του.

• Η κ. Παναγιώτα Κυριακοπούλου, οµότιµος καθηγήτρια του Γεω-
πονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ανέπτυξε τη µελέτη του ΓΠΑ για
την «Αποκατάσταση του αγροτικού τοµέα, των δασών και της προ-
στασίας του Περιβάλλοντος στην Πυρόπληκτη Ηλεία».

• Η κ. Ελένη Πορτάλιου, αναπλ. Καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής
Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το θέµα «Οικιστική
ανασυγκρότηση των καµένων οικισµών».

• Η κ. Μάρω Ευαγγελίδου, πολεοδόµος, επιστηµονικός συνεργά-
της στο ΕΜΠ, το θέµα «Χωροταξικό των καµένων οικισµών».

• Ο Νοµάρχης κ. Καφύρας το θέµα «Πυρόπληκτη Ηλεία. Τι έπρεπε
να γίνει, τι έγινε».

Ήταν µια σηµαντική εκδήλωση, στην οποία αποτυπώθηκε το πρό-
βληµα για άλλη µια φορά. ∆ιατυπώθηκαν από ειδικούς επιστήµονες
προτάσεις και εκφράστηκαν απόψεις και αγωνίες από τους ίδιους
τους κατοίκους της πυρόπληκτης περιοχής, για την καθυστέρηση
της ανασυγκρότησης και την εγκατάλειψη που οδηγείται ο τόπος.

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1887
Ιεροσολύµων 9, Τ.Κ. 11252, Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογός µας καλεί τα Μέλη και τους Φίλους του να παρευρε-
θούν στην εκδήλωση: « Η Ελληνική Μουσική. Tο τέλος µιας επο-
χής και η αρχή µιας άλλης» όπου θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης ΠΙΤΑΣ και η προβολή του ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ « Ο ΠΑΠΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΞΥΡΥΓΧΟΥ » (Έρευνα-Παρουσίαση: Σωτηρία Αδάµ, Συνθέ-
τις, µουσικολόγος. Σκηνοθεσία: Στέλλα Αρκέντη).
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
2009, ώρα 10.30 π.µ, στο Ξενοδοχείο LEDRA MARRIOTT (Λεωφ.
Συγγρού 115, Αθήνα, τηλ.930 0000).

∆ηλώσεις συµµετοχής στα τηλ 6945822348 – 210 9620079
κ. Κων/νος Βλάµης,
τηλ. 6977415801 κ. Αδάµ Αδαµόπουλος, τηλ. 6347957572
κ. Παν. Κάπος,
το αργότερο µέχρι 12 Ιανουαρίου 2009.
Χρόνια Πολλά - Καλές Γιορτές.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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µε τη ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, από την οποία καταφέραµε και εξα-
σφαλίσαµε περί τα διακόσια και πλέον δενδρύλλια.

Το ∆.Σ εξέδωσε δελτίο τύπου, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά σε πα-
τριώτες, εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς σταθµούς και περιβαλλοντικούς συλ-
λόγους. Η Γενική Γραµµατέας του Συλλόγου µας, εκπροσωπώντας το Συµ-
βούλιο, εξέθεσε την κατάσταση που υπάρχει στο χωριό µας και έκανε έκκλη-
ση σε όλους να ενισχύσουν την πρωτοβουλία µας, µέσα από ζωντανές συν-

δέσεις ραδιοφωνικών εκποµπών, τοπικής αλλά και πανελλαδικής εµβέλειας
(SKAI, IONION FM, ORT TV, Makistia 986). Όλα τα µέλη του ∆.Σ. επικοινώνη-
σαν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά µε τους περισσότερους πατριώτες, τους
ενηµέρωσαν και τους ζήτησαν τη βοήθειά τους για το σκοπό αυτό. Έτσι, κά-
πως, προετοιµάστηκε το έδαφος για το έργο της δενδροφύτευσης.

∆υστυχώς, όµως, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν
στην περιοχή την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία, στάθηκε αδύνατο να
πραγµατοποιηθεί η δενδροφύτευση. Πώς θα µπορούσε εν µέσω καταιγίδων
και θυελλωδών ανέµων να γίνει κάτι τέτοιο; Έτσι µε βαριά καρδιά αποφασί-
σουµε να µεταθέσουµε την πρόσκληση για το επόµενο Σάββατο, 29 Νοεµ-
βρίου, όπερ και εγένετο.

Αλλά… και πάλι οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ήταν δυ-
σοίωνες. Βροχές και άστατος καιρός για τη ∆υτική Ελλάδα. Αυτή τη φορά
όµως δεν γινόταν να κάνουµε πίσω. Αποφασίσαµε να κατέβουµε, µε την ελ-
πίδα πως τελικά όλα θα πήγαιναν καλά.

Το πρωί του Σαββάτου έσµιξε ο ουρανός µε τη γη. Απελπιστήκαµε. ∆εν
φαινόταν πουθενά φως στον ορίζοντα. Πολλοί από τους εθελοντές που µας
είχαν υποσχεθεί πως θα έλθουν από τον Πύργο, την Καλαµάτα και αλλού,
µας τηλεφωνούσαν αµήχανοι και µας έλεγαν πως είναι δύσκολο να µετακι-
νηθούν. Το ίδιο και ο υπεύθυνος του ∆ασαρχείου κος Βαβλιάρας. Είχαν δί-
κιο. Και εκτός αυτού θα ήταν αδύνατο να γίνει δενδροφύτευση µε τέτοιον
καιρό. Μαζευτήκαµε στο καφενείο «Η Πορτοκαλιά» καµιά δεκαπενταριά πα-
τριώτες, γύρω από τη σόµπα και κοιτάζαµε εναγωνίως τον ουρανό που συνέ-
χιζε να «ρίχνει». Αυτό κράτησε µέχρι τις δέκα η ώρα. Μετά, ως εκ θαύµατος,
η βροχή σταµάτησε και βγήκε ένας ήλιος ζεστός και παρηγορητικός που δεν
µας άφηνε περιθώρια να τα παρατήσουµε. Ένας, ένας οι πατριώτες που ήταν
κλεισµένοι στα σπίτια τους βγήκαν µε τις τσάπες και τους κασµάδες και µαζί
µε τους λίγους φίλους του χωριού µας και τους ελάχιστους εθελοντές, που
είχαν αψηφήσει την κακοκαιρία και είχαν καταφτάσει στο χωριό µας, κατευ-
θυνθήκαµε στα σηµεία που είχαν προγραµµατιστεί να γίνει η δενδροφύτευ-
ση. Πρωτοστάτης και αρωγός µας σε όλη την προσπάθεια ο Πρόεδρος του
χωριού µας, Νίκος Πόθος, µε όλη την οικογένειά του. Ο Νώντας µετέφερε
τα φυτά και οι µικροί Γιάννης και Παναγιωτάκης, στην καρότσα, τα µοίραζαν.
Το Τοπικό Συµβούλιο, Αρίστος Πόθος και Ιωάννα Βλάχου ήταν κι αυτό εκεί,
συµβάλλοντας στο έργο µας. Οι ηλικιωµένοι, Αντώνης Κοκκαλιάρης µε τις
συµβουλές και την τσάπα του και ο Παναγιώτης ∆ηµόπουλος στη µεταφορά

µε το τρακτέρ, έδωσαν πρώτοι το παρόν. Συµµετείχαν ακόµα φίλοι µας ορει-
βάτες από την Αθήνα, µικρή αντιπροσωπεία προσκόπων από την Καλαµάτα,
αντιπροσωπεία του Οικολογικού Συλλόγου «Λαπίθας». Συνολικά θα ήµα-
σταν περίπου σαράντα-σαράντα πέντε νοµάτοι.

Είναι αλήθεια ότι σε όλη τη διαδικασία λειτούργησε πολύ ο «αυτοσχε-
διασµός» και δεν ακολουθήθηκε κάποιο οργανωµένο σχέδιο. Οι υπεύθυνοι
του ∆ασαρχείου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών δεν µπόρεσαν να παρα-
βρεθούν. Ωστόσο υπήρχε τέτοια όρεξη και ζωντάνια από όλους, που µέσα
σε κλίµα ενθουσιασµού, άλλος άνοιγε γούβες στη γη, άλλος κουβαλούσε τα
φυτά, άλλος γέµιζε τις γούβες µε χώµα, άλλος το πατούσε, άλλος µάζευε τα
πλαστικά σακουλάκια, άλλος είχε αναλάβει τη φωτογράφηση του έργου.
Ξεκινήσαµε, καθ’ υπόδειξη των ηλικιωµένων και του Παρέδρου, από την Πα-
ναγιά, γιατί εκεί όπως µας είπαν «είναι στραγγερός ο τόπος». Συνεχίσαµε
στον Αϊ-Γιώργη και στη διαδροµή µέχρι το χωριό και καταλήξαµε στο Κοιµη-
τήριο. ∆υστυχώς τα καµένα κυπαρίσσια δεν είχαν κοπεί και στάθηκε αδύνα-
το να φυτευτούν ανάµεσα τα καινούργια. Φυτεύτηκαν όµως γύρω, γύρω,
στον υπόλοιπο χώρο και οριοθετήθηκε, κατά κάποιον τρόπο, η επέκταση του
κοιµητηρίου.

∆ουλέψαµε ως τις τρεις το µεσηµέρι. Φυτέψαµε περίπου τετρακόσια πε-
νήντα δένδρα. Κυρίως κυπαρίσσια, κουκουναριές, βαγιές, δάφνες, κουτσου-
πιές, σµυρτιές, δεντρολίβανα, µουριές και δύο «δέντρα», δηλαδή βαλανι-
διές. Έµειναν καµιά εκατοστή φυτά και σε µια δεύτερη εξόρµηση, µέσα στο
χειµώνα, θα φυτευτούν κι αυτά.

Τέλος κουρασµένοι, αλλά πλήρεις, µαζευτήκαµε στο καφενείο, όπου φά-
γαµε τη φασολάδα και τις πίτες που είχαν ετοιµάσει η Γιαννούλα Κοκκαλιά-
ρη, η Μαρία του Πέτρου και η Γεωργία του Ντίνου και …ήπιαµε κρασί. Για
πρώτη φορά µετά την καταστροφή υψώσαµε τα ποτήρια µας και τσουγκρί-
σαµε για να πιούµε, έχοντας µια σπίθα αισιοδοξίας στο βλέµµα, για πρώτη
φορά, µετά τα τραγικά γεγονότα, ήπιαµε για ένα ευχάριστο γεγονός στο
χωριό µας και ευχηθήκαµε «καλορίζικα», «να πιάσουν σαν βάτα», κοιταχτή-
καµε µε µια αµυδρή ελπίδα για το µέλλον.

∆εν λέµε πως λύσαµε το πρόβληµα. Μια αρχή κάναµε. Μια κίνηση να
αφήσουµε τους θρήνους και τα µοιρολόγια και να κοιτάξουµε τη ζωή.

Όπως το οφείλουµε στους εαυτούς µας και σε κείνους που έφυγαν τόσο
άδικα.

Από δω και στο εξής αυτά τα δέντρα που φυτέψαµε θέλουν φροντίδα. Τα
δύσκολα είναι από δω και πέρα. ∆εν τέλειωσε η αποστολή µας. Τα φυτά εί-
ναι µικρά, χρειάζονται πότισµα, σκάλισµα, ξεχορτάριασµα. Για να επιβιώ-
σουν και να µεγαλώσουν, να γίνουν δέντρα και να γιάνουν τις πληγές µας.
Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι πατριώτες, τόσο αυτοί που συµµετείχαν στη δενδρο-
φύτευση, όσο και εκείνοι που δεν ήταν εκεί, να τα υιοθετήσουν, να τα προσέ-
ξουν, να νοιαστούν για το µέλλον τους. Εµείς σκεφτόµαστε να οργανώσου-
µε οµαδική κάθοδο αργότερα στο χωριό για να τα φροντίσουµε. Είναι το βα-
σικό µέληµά µας από δω και πέρα. Και κάτι άλλο. ∆ύο ή τρία µεγάλα πλατά-
νια. Λέµε να συγκεντρώσουµε χρήµατα για να τα αγοράσουµε και να τα φυ-
τέψουµε στον Αϊ-Γιώργη, που ορφάνεψε. Για τις µελλοντικές γενιές που θα
έρθουν. Για την ελπίδα του µέλλοντος…

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η δενδροφύτευση
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Ανθολόγιο Ελληνικού Λόγου

Κ
άθε χρόνο το Άγιος Βασίλης τις παραµονές της
Πρωτοχρονιάς γυρίζει από χώρα σε χώρα κι από
χωριό σε χωριό, και χτυπά τις πόρτες για να δει ποι-

ος θα τον δεχτεί µε καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν, πή-
ρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήτανε σαν καλόγερος ασκη-
τής, ντυµένος µε κάτι µπαλωµένα παλιόρασα, µε χοντρο-
πάπουτσα στα ποδάρια του και µ’ ένα ταγάρι περασµένο
στον ώµο του. Γι’ αυτό τον παίρνανε για διακονιάρη και
δεν τ’ ανοίγανε την πόρτα.

………
Αφού περπάτησε κάµποσο, βρέθηκε σ’ ένα απάγκειο που έκοβε ο

αγέρας από ’να µικρό βουνό, κ’ είδε ένα µαντρί κολληµένο στα βράχια.
… Ο Άγιος σίµωσε στο καλύβι του τσοπάνου και χτύπησε την πόρτα
µε το ραβδί του και φώναξε:

«Ελεήστε µε, χριστιανοί, για τις ψυχές των
αποθαµένων σας!

Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας τσοµπάνης,
παλληκάρι ως εικοσιπέντε χρονώ, µε µαύρα γέ-
νεια· και, δίχως να δει καλά-καλά ποιος χτυπού-
σε την πόρτα, είπε στον γέροντα:

«Πέρασε µέσα στ’ αρχοντικό µας να ζεστα-
θείς! Καλή µέρα και καλή χρονιά!»

Αυτός ο τσοµπάνης ήτανε ο Γιάννης ο Μπάι-
κας, που τον λέγανε Γιάννη Βλογηµένον, άνθρω-
πος αθώος σαν τα πρόβατα που βόσκαγε, αγράµ-
µατος ολότελα.

Μέσα στην καλύβα έφεγγε µε λιγοστό φως
ένα λυχνάρι. Ο Γιάννης, σαν είδε στο φως πως ο
µουσαφίρης ήτανε γέροντας καλόγερος, πήρε το
χέρι του και τ’ ανασπάστηκε και το ’βαλε απάνω
στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε τη γυναίκα του,
ως είκοσι χρονώ κοπελούδα, που κουνούσε το µω-
ρό τους µέσα στην κούνια. Και κείνη πήγε ταπει-
νά και φίλησε το χέρι του γέροντα, κ’ είπε:

«Κόπιασε παππού, να ξεκουραστείς».
Ο Άγιος Βασιλης στάθηκε στην πόρτα και

βλόγησε το καλύβι κ’ είπε:
«Βλογηµένοι να ’σαστε, τέκνα µου, κι όλο το

σπιτικό σας! Τα πρόβατά σας να πληθαίνουνε ως του Ιώβ µετά την
πληγήν και ως του Αβραάµ και ως του Λάβαν! Η ειρήνη του Κυρίου
ηµών Ιησού Χριστού να είναι µαζί σας!»

Ο Γιάννης έβαλε ξύλα στο τζάκι και ξελόχισε η φωτιά.
……Μονοµιάς φεγγοβόλησε το καλύβι µε µιαν αλλιώτικη λάµψη

και φάνηκε σαν παλάτι.
…… Και τα ξύλα που καιγότανε στη φωτιά ευωδιάζανε σαν µο-

σκολίβανο και δεν τρίζανε όπως τρίζανε τα ξύλα της φωτιάς, παρά ψέλ-
νανε σαν τους αγγέλους που ’ναι στον Παράδεισο.

Ο Γιάννης ήτανε καλός άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτω-
χός ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα, µα πλούσια καρδιά. Ήτανε αυτός
καλός, µα είχε και καλή γυναίκα. Γι’ αυτό κι ο Άγιος Βασίλης κόνεψε
στο καλύβι τους, ξηµερώνοντας Πρωτοχρονιά παραµονή της χάρης
τους, κ’ έδωσε την ευλογία του.

Κείνη την νύχτα τον περιµένανε όλες οι πολιτείες και τα χωριά της
οικουµένης, αρχόντοι, δεσποτάδες κ’ επίσηµοι ανθρώποι, πλην εκείνος
δεν πήγε σε κανέναν τέτοιον άνθρωπο, παρά πήγε στο µαντρί του Γιάν-
νη του Βλογηµένου.

Σαν βολέψανε τα πρόβατα, µπήκε µέσα ο Γιάννης και λέγει στον
γέροντα:

«Γέροντα, µεγάλη χαρά έχω απόψε που ήρθες, ν’ ακούσουµε κ’
εµείς κανένα γράµµα, γιατί δεν έχουµε εκκλησιά κοντά µας, ΄µήτε καν
ρηµοκκλήσι. Εγώ αγαπώ πολύ τα γράµµατα της θρησκείας µας, κι ας
µην τα καταλαβαίνω, γιατί είµαι ξύλο απελέκητο. ……

Ήτανε µεσάνυχτα. Ο αγέρας βογγούσε. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθη-

κε απάνω και στάθηκε γυρισµένος κατά την ανατολή κ’ έκανε τον
σταυρό του τρεις φορές. «Ευλογητός ο Θεός ηµών πάντοτε, νυν και αεί
και εις τους αιώνες των αιώνων!»

Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια
του. Η γυναίκα βύζαξε το µωρό και πήγε και κείνη και στάθηκε κοντά
στον άντρα της.

Κι ο γέροντας είπε το «Θεός Κύριος» και τ’ απολυτίκιο της Περι-
τοµής «Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσέλαβες», χωρίς να πει
και το δικό του τ’ απολυτίκιο. …

Καθήσανε στο τραπέζι και φάγανε, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο
Γιάννης ο Βλογηµένος, η γυναίκα του κι ο µπαρµπα-Μάρκος ο βουβός,
που τον είχε συµµαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε.

Και, σαν αποφάγανε, έφερε η γυναίκα την βασιλόπιττα και την
έβαλε απάνω στο σοφρά. Κι ο Άγιος Βασίλης πήρε το µαχαίρι και

σταύρωσε τη βασιλόπιττα κ’ είπε:
«Εις το όνοµα του Πατρόςκαι του Υιού και

του Αγίου Πνεύµατος!»
Κ’ έκοψε το πρώτο το κοµµάτι κ’

είπε: «Του Χριστού», έκοψε το δεύτερο κ’ είπε:
«Της Παναγίας», κ’ ύστερα έκοψε το τρίτο και
δεν είπε «Του Αγίου Βασιλείου», αλλά είπε:
«Του νοικοκύρη του Γιάννη του Βλογηµένου!».

Πετάγεται ο Γιάννης και του λέγει:
«Γέροντα ξέχασες τον Άη-Βασίλη!»
Του λέγει ο Άγιος:
«Αλήθεια, τον ξέχασα!»
Κ’ έκοψε ένα κοµµάτι κ’ είπε:
«Του δούλου του Θεού Βασιλείου!»
Ύστερα έκοψε πολλά κοµµάτια, και σε κάθε

ένα που έκοβε έλεγε: «της νοικοκυράς», «του
µωρού», «του δούλου του Θεού Μάρκου του µο-
γιλάλου», «του σπιτιού», «των ζωντανών»,
«των φτωχών».

Λέγει πάλι ο Γιάννης στον Άγιο:
«Γέροντα γιατί δεν έκοψες για την αγιωσύνη

σου;»
Του λέγει ο Άγιος:
«Έκοψα, ευλογηµένε!»

Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα, ο καλότυχος!
Έστρωσε η γυναίκα για να κοιµηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουνε

την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε τις απαλάµες του κ’ είπε
τη δική του την ευχή, που τη λέγει ο παπάς στη Λειτουργία:

«Κύριος ο Θεός µου, οίδα ότι ουκ ειµί άξιος, ουδέ ικανός ίνα υπό την
στέγην εισέλθης του οίκου της ψυχής µου…»

Σαν τελείωσε την ευχή κ’ ετοιµαζόντανε να πλαγιάσουνε, του λέγει
ο Γιάννης:

«Εσύ, γέροντα, που ξέρεις τα γράµµατα, πες µας σε ποια παλάτια
άραγες πήγε απόψε ο Αη-Βασίλης; Οι αρχόντοι κ’ οι βασιλιάδες τι
αµαρτίες µπορεί να ’χουνε; Εµείς οι φτωχοί είµαστε αµαρτωλοί και
κακορρίζικοι, επειδής η φτώχεια µάς κάνει να κολαζόµαστε».

Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι απάνω, άπλωσε τις
απαλάµες του και ξαναείπε την ευχή του αλλιώτικα:

«Κύριε ο Θεός µου, οίδας ότι ο δούλος σου Ιωάννης ο απλούς έστιν
άξιος και ικανός ίνα υπό στην στέγην αυτού εισέλθης, ότι νήπιος υπάρ-
χει, και των τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών…».

Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο καλότυ-
χος, ο Γιάννης ο Βλογηµένος.

Αποσπάσµατα από το διήγηµα «Το βλογηµένο το µαντρί»
του Φώτη Κόντογλου από το βιβλίο ΕΡΓΑ Α’ «ΤΟ ΑΪΒΑΛΙ Η
ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΟΥ»

Το βλογηµένο το µαντρί

Ο συγγραφέας µε την οικογένειά του τον καιρό
που άρχισε να γράφη τούτο το βιβλίο.

Του Φώτη Κόντογλου
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Ο ιερέας

Επί όνου καθήμενος… Μια εικόνα που πολλοί στις μέρες μας θα

χαρακτήριζαν ως «γραφική», γιατί δεν συνάδει με τον ορισμό της

νέας τάξης, που καθορίζει τις αξίες, τους στόχους, τον τρόπο του βί-

ου, αλλά και την εικόνα των «πολιτικών» και «πνευματικών»

ταγών μας, καθώς και των μαζών που άκριτα τους ακολουθούν.

Μια εικόνα κατάλληλη πια για το Μουσείο, εκεί όπου εμείς, οι

Νεοέλληνες, συνηθίζουμε να καταχωνιάζουμε ό,τι μας προκαλεί

αμηχανία και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε.

Κι όμως, για πολλούς, εκφράζει την «πραγματική» ζωή, αυτή

που, ως ένα βαθμό, επιβιώνει ακόμα στις μικρές, ξεχασμένες κοι-

νότητες της περιφέρειας, οι οποίες μέσα στα τόσα προβλήματα και

τις επιθέσεις που δέχονται από όλα τα κέντρα αποφάσεων, αγωνί-

ζονται, εν αγνοία τους, τις περισσότερες φορές, να κρατηθούν στη

ζωή. Είναι η ύστατη αναφορά στη συλλογικότητα αυτών των μι-

κρών, τοπικών κοινωνιών, που δεν μετέχουν σε κανένα επίπεδο

συλλογικής οργάνωσης, δεν λαμβάνονται πουθενά υπόψιν, και

μένει μόνο η Εκκλησία, η σύναξη των πιστών, που τελείται κάθε

Κυριακή, σαν μια σύνδεση με τις ζωντανές κοινότητες του παρελ-

θόντος, με την ιστορικότητα της Ελλάδας, με την εκκλησιαστική

γλώσσα, τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, εν τέλει με τον ελληνικό

τρόπο ζωής. Ακόμα και αν ο ιερέας δεν κατανοεί πάντα αυτά που

αναγιγνώσκει, μεταλαμπαδεύει τη φλόγα της ταυτότητάς μας, μας

θυμίζει ποιοι είμαστε, ποιος ήταν ο πολιτισμός μας, ποια αρχοντιά

διασώζαμε, ποια παιδεία σεβόμασταν, όταν «αγράμματοι» ξωμάχοι

και «αναλφάβητες» αγρότισσες, προσκομίζαμε, τυλιγμένα στα έρ-

γα των χειρών μας, τα πρόσφορα, στολίζαμε την Αγία Τράπεζα, φι-

λοτεχνούσαμε την κανίστρα με τα «σπερνά», σέρναμε το χορό

στον αυλόγυρο της Εκκλησίας, με τον παπά πρωτοχορευτή, στον

κύκλο της ενότητας και της «ασυνείδητης» συνείδησης της κλη-

ρονομιάς μας. Με τα προτερήματα και τα ελαττώματά μας… Και

ύστερα ήρθαμε στο άστυ. Και όλα αυτά τα ξεχάσαμε ή μάλλον τα

αφήσαμε να κοιμούνται σε μια γωνιά. Και τα βγάζαμε κάθε Πάσχα

και Δεκαπενταύγουστο, όταν ερχόμασταν στο χωριό, για να γίνου-

με για λίγο και πάλι «εμείς», να ζήσουμε την ταυτότητα που μάς

πήραν ή που εκούσια καταθέσαμε, για να εξαγοράσουμε μια «κα-

λύτερη» ζωή. Και τώρα πώς να αντέξουμε αυτή τη λεηλασία της

ζωής μας; Πού να κρύψουμε, Παππούλη, τα Άγια και τα Ιερά μας;

Σε ποιο πεδίο να «ασκήσουμε» τη συλλογικότητά μας; Η ουσία

της ψυχής μας πού θα απαγκιάσει; Γίναμε σαν τα πουλιά που έχα-

σαν τις φωλιές τους… Η πορεία σου με το γαϊδουράκι μάς δείχνει

το δρόμο που χάσαμε… Το σημαίνον και το σημαινόμενο.

Χ.Γ

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Σελίδα 7Σεπτέµβριος - Νοέµβριος -2008

Κοιτάζοντας μια φωτογραφία

Φωτ. Δήμητρα Κοκκαλιάρη
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Κύριε Πρόεδρε

Αφού διάβασα το Τεύχος 54 της εφηµερίδας
«Μακιστίας» θεώρησα ότι, ως Μακισταίος αλλά και
ως αναγνώστης, έχω το δικαίωµα να ζητήσω όχι
µόνο να πληροφορηθώ αλλά και επεξηγήσεις εκ
µέρους της εφηµερίδας, για αναφορές και υπονο-
ούµενα εις βάρος µου, που δηµοσιεύονται στο άρ-
θρο της 1ης σελίδας που ολοκληρώνεται στην 5η
σελίδα, αλλά και σε άλλα ανυπόγραφα εδάφια.
Μπαίνω στον κόπο να ασχοληθώ µε το θέµα, όχι
γιατί εκτιµώ ή γιατί συµµερίζοµαι τις απόψεις του
ανώνυµου αρθρογράφου (θα καταλάβετε στη συ-
νέχεια γιατί; ) αλλά γιατί κατά κάποια έννοια έχω
ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τα όσα συµβαί-
νουν (θα εξηγήσω στη συνέχεια και για αυτό, για-
τί; ). Τηλεφώνησα λοιπόν στην αρχισυντάκτρια της
εφηµερίδας και τη ρώτησα να πληροφορηθώ ποιος
υπογράφει το κείµενο γιατί έχω δικαίωµα να ξέρω
ως αναγνώστης και ως θιγόµενος από τα γραφόµε-
να, παρόλο που την απάντηση τη γνώριζα εκ προοι-
µίου. Η απάντηση ήταν κάποια µισόλογα του τύ-
που «δεν ξέρω»,, «εµείς», «όλοι εµείς », «η συντα-
κτική επιτροπή», «τι να σου πώ», «γιατί να σου πώ»
και τα τοιαύτα. Θα µπορούσα να κάνω µια µόνο
ερώτηση και να σταµατήσω εκεί: «Ποιοι είσθε εσείς
ή ποιοι νοµίζετε ότι είσθε;» (απευθύνοµαι πάντα
στους συντάκτες του κειµένου, προς αποφυγήν
παρερµηνειών…). ∆εν σας αφορά το περιεχόµενο
της «συζήτησης» που επακολούθησε.

Μπαίνω τώρα στο κυρίως θέµα.
Τηλεφώνησα σε όλα τα άτοµα που έχουν «θε-

σµικό ρόλο» (Η ύπαρξη των εισαγωγικών δεν είναι
τυχαία…) και των οποίων γνωρίζω τα τηλέφωνα
και αυτοί είναι: Εσείς κ. Πρόεδρε, ο Κ. Μπάµης, ο Κ.
Λινός και ο Κ. Κοκαλιάρης (οι άλλοι ας µε συγχωρέ-
σουν , αλλά δεν γνώριζα τα τηλέφωνά τους). Πάω
και παραπέρα. Πήρα προς µεγάλη µου έκπληξη
την ίδια απάντηση από όλους: «∆εν γνωρίζουµε το
περιεχόµενο του κειµένου αλλά και ολόκληρης
της εφηµερίδας». Το γεγονός αυτό από µόνο του
είναι σηµαντικό, είναι όµως και µια είδηση, αλλά
δεν µένω σ΄αυτό. Άρα ποιος µένει η αρχισυντά-
κτρια, η Χριστίνα και ο Πέτρος. Επειδή θέλω να εί-
µαι δίκαιος δηλώνω ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχει εµ-
πλοκή της Χριστίνας στην υπόθεση. Εσείς θα το
ερευνήσετε. Ο Πέτρος δεν είχε ποτέ πρόβληµα µα-
ζί µου ούτε και τώρα έχει. Πάντα ήταν φίλος µου
και τώρα είναι και από ότι ξέρω είναι φίλος και του
∆ήµαρχου (δεν αναφέρω τυχαία το ∆ήµαρχο). Άρα
και αυτός εξαιρείται. Από την άλλη µεριά είναι σε
όλους γνωστό ότι ανυπόγραφα κείµενα που δηµο-
σιεύονται στον τύπο πιστώνονται στον αρχισυντά-
κτη. Είναι γεγονός ότι οι έχοντες στα χέρια τους
την εφηµερίδα εκουσίως ή ακουσίως την έχουν µε-
τατρέψει σε πολιτικό και αντιθεσµικό όργανο για
δικούς τους προσωπικούς, πολιτικούς, ιδεολογι-
κούς ή ιδεοληπτικούς λόγους. Και µέχρι εδώ πολύ
καλά κάνουν. ∆ικό τους είναι το µαγαζί όποια πινα-
κίδα θέλουν βάζουν.

Κύριε Πρόεδρε
Θέλω να πιστεύω ότι δεν είστε αφελής ούτε

εσείς αλλά ούτε κανένα µέλος του ∆.Σ.
Θέλω όµως να σας πληροφορήσω ότι ούτε και

εµείς είµαστε αφελείς, γιατί και µυαλό έχουµε και
γράµµατα γνωρίζουµε…

Εφόσον η εφηµερίδα µας θέλει να έχει πολιτικό
ρόλο, (παρόλο που δεν έχουµε αποφασίσει ποτέ
για κάτι τέτοιο), θα πρέπει αυτοί που τη συντάσ-
σουν να µάθουν, και αν δεν ξέρουν να ρωτήσουν,
τους κανόνες του «γράφειν» αλλά και του «συγ-
γράφειν».

Σχετικά µε τα γραφόµενα στο ανυπόγραφο άρ-
θρο, και σε άλλα σηµεία της εφηµερίδας, αφού
σας πληροφορήσω ότι είναι αναληθή και συκοφαν-
τικά, έχω να παραθέσω τα εξής (αν και είναι γνω-
στά):

(1) Η τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία συµµετέ-
χω αµισθί (το αναφέρω για να γνωρίσουν οι κακεν-
τρεχείς) και αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά και τιµή γι-
αυτό, έκανε και κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνα-
τόν για να επουλώσει τις πληγές που άφησε πίσω

της η φωτιά. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει προ-
ηγούµενο όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολό-
κληρο τον πλανήτη όσον αφορά την αµεσότητα αλ-
λά και το µέγεθος της βοήθειας και αυτό οφείλετε
στις προσπάθειες αυτής της «κακής» τοπικής αυτο-
διοίκησης. Ο ∆ήµαρχος και εγώ τους οποίους η
Μακιστία δεν παραλείπει ποτέ να λοιδορεί και να
χλευάζει, εργαζόµαστε ακατάπαυστα σε ένα ∆ήµο
καµένο, πονεµένο, ρηµαγµένο σε ένα ∆ήµο όπου η
αξιωµατική αντιπολίτευση υπονοµεύει, σαµποτά-
ρει και κάνει τα πάντα για το κακό του τόπου. Αντι-
πολίτευση την οποία εσείς υµνήτε…( η Μακιστία
εννοώ…) Ότι αυτοί λένε το µεσηµέρι το γράφετε
το βράδυ… ∆ικαίωµα σας αλλά θα ήταν έντιµο ευ-
θέως να δηλώσετε οπαδοί της Αντιπολίτευσης και
όχι να εκτίθεστε έτσι. Σας γνωρίζω δε ότι οι δηµό-
τες και µόνο αυτοί αποφασίζουν ποιόν δήµαρχο θα
έχουν… Εµείς µιλάµε µε έργα και µόνο µε αυ-
τά…Κάποιοι µε την υπονόµευση…και τις ύβρεις.

Γιατί µη µου πείτε κύριοι (αναφέροµαι στη συν-
τακτική επιτροπή, αν υπάρχει) ότι οι επιστολές κά-
ποιων πατριωτών που στο κάτω-κάτω την αλήθεια
γράφουν (όλοι έτσι µου είπατε, αλλά δεν σας αρέ-
σει ο τρόπος…) είναι ζηµιογόνες για το χωριό και
δεν είναι ζηµιογόνα τα κείµενα της εφηµερίδας
που το µόνο που µπορούν να πετύχουν είναι η
αποµόνωση και η εγκατάλειψη του χωριού. (Ευτυ-
χώς όλοι γνωρίζουν από πού εκπορεύονται καθώς
και τα ταπεινά κίνητρα και µέχρι στιγµής τουλάχι-
στον δεν τα παίρνει κανείς στα σοβαρά…) Αν κά-
ποιοι θίγονται µην κάνανε ότι κάνανε. Όµως να ρω-
τήσω και κάτι. Όλοι εµείς οι θιγόµενοι (Τοπική αυ-
τοδιοίκηση, Όµιλος Βαρδινογιάννη, εγώ και δεν
ξέρω ποιοι άλλοι…) έχουµε ελλειµµατική υπόλη-
ψη και αξιοπρέπεια ενώ εσείς ( οι συντάκτες των
κειµένων) θίγεστε από τις απόψεις ενός πολίτη
που έχει το θάρρος να λέει τα πράγµατα µε το όνο-
µά τους; Ποιοι είσθε εσείς; Είσθε κάποια ανώτερα
όντα υπεράνω των πάντων, υπεράνω κριτικής; Ή
θα πρέπει να πάρουµε παραδείγµατα πατριωτι-
σµού, αλληλεγγύης και αγάπης από κάποιους που
δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε για τους γονείς τους, αλ-
λά θέλουν να σώσουν τους άλλους. Ας ασχολη-
θούν µε τα του οίκου τους ως οφείλουν και µετά µε
τα δηµόσια. Γιατί αυτά είναι τραγικά και φαιδρά.

Ο κόσµος καταλαβαίνει και θα κρίνει.
Συνεχίζω (αναφέροµε στον αρθρογράφο και σε

όποιον προσυπογράφει τα κείµενα, αν υπάρχει)
Οι διαχειριστές της εξουσίας λοιπόν µε ην

«ιδιωτική αντίληψη του ζην και του πολιτεύεσθαι»
(έτσι γράφει το κείµενο) της τοπικής αυτοδιοική-
σεις λειτουργούν δηµοκρατικά, κάνουν καλά τη
δουλειά τους, γιαυτό και τους λατρεύει ο κόσµος
και µην κουράζεστε να τους φωτίσετε…δεν θέ-
λουν τα φώτα σας, έχουν δικό τους µυαλό. Μέχρι
στιγµής ο κόσµος αυτούς επέλεξε να εµπιστευτεί
και δικαιώνετε απόλυτα. Είναι αλήθεια ότι εσείς
δεν έχετε κάποιο θεσµικό ρόλο και ευτυχώς, λέω
εγώ. Σας προτρέπω όµως στις επόµενες εκλογές
να παρουσιάσετε τις απόψεις σας και να διεκδική-
σετε την ψήφο του λαού.

(2) Όσον αφορά τη σειρά µε την οποία οι δωρη-
τές κατασκευάζουν τα σπίτια έχω να σας πω το
εξής (το γνωρίζετε αλλά είπαµε ας πούµε ότι δεν
ξέρετε…)

Για να κατατεθεί ένας φάκελος στο ΤΑΠ για έκ-
δοση αδείας πρέπει πρώτα απόλα να κατατεθούν
τα συµβόλαια του σπιτιού. Έτσι προχώρησαν τα
σπίτια των οποίων κατατέθηκαν αµέσως οι φάκελοι
αυτοί. Σας θυµίζω ότι εγώ τότε παρότρυνα όλους
τους πατριώτες, και τους παρακαλούσα µάλιστα
για το δικό τους καλό φυσικά, να δεχτούν τη βοή-
θεια και να ετοιµάσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά. Εσείς οι µεγάλοι πατέρες τους µήπως
θυµάστε τι κάνατε; Θα σας θυµίσω εγώ. Τους παρα-
πλανούσατε και τους αποπροσανατολίζατε λέγον-
τας τους ότι δεν πρέπει να δεχτούν τη βοήθεια του
ιδιώτη, γιατί θα τους πάρει τα σπίτια, θα χαλάσει
την αισθητική και η ρυµοτοµία του χωριού, θα αλ-
λάξει το όνοµα του χωριού, θα φτιάξει πετρελαι-
οπηγές ο Όµιλος, έχει υποχρέωση το κράτος να τα
φτιάξει, δεν θα τα φτιάξουν καλά, θα πέσουν και
θα τους πλακώσουν. ..και τόσα άλλα. Ευτυχώς ελά-

χιστους µπορέστε και πήρατε στο λαιµό σας και λυ-
πάµαι ειλικρινά για αυτούς. Αλήθεια θα τους ζητή-
σετε ποτέ συγνώµη; Σε αρκετά όµως σπίτια υπήρ-
ξε µεγάλη καθυστέρηση στην τακτοποίηση των
συµβολαίων για κατανοητούς ενδοοικογενιακούς
λόγους… µε συνέπεια να καθυστερήσουν οι διαδι-
κασίες. Για του λόγου το αληθές προκαλώ τον
όποιον αµφισβητήσει τα γραφόµενα µου να καταγ-
γείλει τον οποιοδήποτε φορέα που υπαιτιότητά του
καθυστέρησε το θέµα του. Το ξέρετε ότι υπάρχουν
ακόµα πατριώτες µας που δεν έχουν καταθέσει τα
συµβόλαια; Ποιος φταίει για αυτό, αυτοί που αµέ-
σως κατέθεσαν, ο ∆ήµαρχος, εγώ, το ΤΑΠ, ο Όµι-
λος; Και επειδή κάποιοι µπορεί να µην κατάλαβαν
η σειρά που ακολουθείτε είναι εκείνη που επιτρέπει
η πραγµατικότητα, δηλαδή η σειρά έκδοσης των
αδειών. Υπάρχει άλλος τρόπος; Μπορούν να γί-
νουν σπίτια χωρίς συµβόλαια και άδειες;

Ευαισθησία υπάρχει και από τους δωρητές και
από την τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει και άγχος
αλλά υπάρχουν και νόµοι υπάρχουν και κανόνες
τους οποίους κάποιοι αγνοούν σκοπίµως φυσικά.

(3) Σε ότι µε αφορά σας πληροφορώ ότι όχι µό-
νο έχω άριστες σχέσεις µε τους πατριώτες του αλ-
λά έχω και την αποδοχή και την εντολή όλων τους
(77 στους 77 µε ψήφισαν ) να τους εκπροσωπώ και
να τους νοιάζοµαι και αυτοί και µόνο αυτοί θα µε
κρίνουν. Τέλος επειδή κάποιοι βλέπουν εφιάλτες
µέχρι που µου χρέωσαν και τον ασφένταµο (τους
λυπάµαι πραγµατικά…) σας πληροφορώ ότι καµία
σχέση δεν έχω, (πως θα µπορούσα άλλωστε νάχω,
από κει πάει για το σπίτι µου; ή είσθε από το Παρίσι
και δεν ξέρετε;) και επικαλούµαι τη µαρτυρία του
Στάθη του Κοκαλιάρη και του Προέδρου (επανα-
λαµβάνω το πόσο τους λυπάµαι…λυπάµαι επίσης
που δεν µπορώ να ανήκω στον ίδιο πολιτικό χώρο
που ανήκουν, που ανήκουν άραγε; µήπως ξέρουν;
και κατανοώ πλήρως την αντιπάθεια τους στο πρό-
σωπό µου αλλά τους υπενθυµίζω ότι όταν εγώ διά-
βαζα και εργαζόµουνα 20 ώρες την ηµέρα αυτοί
πουλούσαν κοµµατικές φυλλάδες και µάζευαν τζι-
τζίκια).

Σχετικά µε την αναφορά σας στον αύµνηστο
Αντιδήµαρχο Αντώνη Κρέσπη µια λέξη έχω µόνο:
Αιδώς …

Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά µε τους Μπαρακιτοπατέρες, σας παρα-

καλώ να παρέµβετε να µην µας σώσουν, γιατί δεν
θέλουµε κανένας να µας σώσει…

Μη µας αφαιρείτε όµως αυτό που δεν µπορείτε
να µας δώσετε. Εµείς που επιλέξαµε να µείνουµε
εδώ στην επαρχία το ∆ήµο Ζαχάρως στο χωριό,
δεν ξέραµε ότι έπρεπε να ρωτήσουµε, και να ρωτά-
µε για τα πάντα κάποιους... τι θα κάνουµε, πως θα
το κάνουµε και τα τοιαύτα. Ούτε ότι θα µας βάζανε
σε κηδεµονία και πολύ περισσότερο σε τιµωρία.
Άλλωστε και άλλοι πατριώτες υπέστησαν τα πάν-
δεινα. Από το Σύλλογο; από πρόσωπα που λένε ότι
είναι ο Σύλλογος; και από τα δύο;

Σας θυµίζω: (Το 2ο πρόσωπο που χρησιµοποιώ
δεν απευθύνετε σε σας)

∆εν σας άρεσε ο αύµνηστος πρόεδρος Γρηγό-
ρης ∆ηµόπουλος τον οποίο «δοξάσαµε» µετά θά-
νατον….

∆εν σας άρεσε ο παπάς του χωριού και πατριώ-
της µας Γρηγόρης Πόθος (αυτός δεν πέθανε αλλά
φροντίσατε να φύγει) (πάντα εσείς οι υπερπατριώ-
τες Μακιστοπατέρες…)

∆εν σας άρεσε ο πρόεδρος Γιάννης Πόθος τον
οποίο κατηγορήσατε και χλευάσατε γιατί δεν έκα-
νε «λέει» κάποια ηµερίδα (να µην επεκταθώ σε αυ-
τό, γιατί ξέρω….). Αλήθεια τι κάνατε πάνω σε αυτό
το θέµα; µετά αφού έφυγε ο «κακός» ο πρόεδρος.

∆εν σας άρεσε o Φώτης ο Παυλόπουλος. Αλή-
θεια, µεγάλοι δηµοκράτες τί τις κάνατε τις επιστο-
λές του; Μου τις ταχυδρόµησε σήµερα και τις διά-
βασα προσεχτικά. Είναι απρεπή τα κείµενα που δη-
µοσιεύονται; Απρεπέστερα από τα δικά σας; Θίγει
εσάς γιαυτό; Θα κόστιζαν περισσότερο από ότι
µπορεί να κοστίσουν τα δικά σας απερίσκεπτα κεί-
µενα; Ή µήπως νοµίζετε ότι είσθε οι TIMES; Γράφει

ΠΡΟΣ ΤΟN ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ
(Ανοικτή επιστολή)
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∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ

ψέµατα; ∆εν πέρασε στη συνέλευση ότι θα δηµοσιεύονται όλες οι
απόψεις; Ανεξαρτήτως περιεχοµένου. Τότε όλοι δεν αποφασίσαµε
ότι θα δηµοσιεύονται όλες οι θέσεις; Τα πάντα; Τα ξεχάσατε αυτά;
∆ηµοσιεύετε µόνο τα υµέτερα…;

∆εν σας αρέσει ο ∆ήµαρχος τον οποίο εξέλεξαν οι πολίτες του
∆ήµου µε 53%. (∆εν µπορέσατε να τους πείσετε ότι κάνουν λάθος,
παρόλη την οµολογουµένως φιλότιµη προσπάθειά σας…)

∆εν σας αρέσω εγώ παρόλο ότι επί 77 ψηφισάντων το συνδυα-
σµό µας µε ψήφισαν και 77 (Και εδώ δεν µπορέσατε να τους πείσε-
τε ότι κάνουν λάθος, παρόλη που και στην περίπτωση αυτή προσπα-
θήσατε…Εγώ πάντως σας απονέµω τα εύσχηµα…)

∆εν σας αρέσει ο Όµιλος Βαρδινογιάννη (εδώ σας δείχνω την
πλήρη µου κατανόηση γιατί πράγµατι εσείς δεν τους χρειάζεστε,
αφού δεν κάηκε το σπίτι σας αλλά και µε τη λογική του «να ψοφή-
σει η γίδα του γείτονα» µέσα είσαστε…γιατί να τους τα φτιά-
ξουν…) .Σας υπενθυµίζω ότι αναφέροµαι σε αυτούς που γνωρίζουν
τι λέω… Θα τους βρείτε εσείς κύριε Πρόεδρε, είστε υποχρεωµένος
άλλωστε να το κάνετε.

Αλήθεια γιατί τόσο δάκρυ από κάποιους τόσο για τους ανθρώ-
πους όσο και για τα σπίτια; Αφήστε ρε παιδιά να κλάψουν πρώτα
αυτοί που έχασαν…και λιποθυµάτε αργότερα...

Έρχοµαι τώρα σε σας, δηλαδή στο Σύλλογο.
Θα είµαι σύντοµος και σαφής .
Έχουµε ένα σύλλογο όπου στις προηγούµενες εκλογές ψήφι-

σαν 50 και βρέθηκαν
90 ψηφοδέλτια (εσείς το είπατε, εγώ είχα φύγει…).Όλοι ήταν

κατά κάποιων ατόµων αλλά περιέργως όλοι τα ψήφισαν…
Αντιλαµβάνεσθε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έγινε λοιπόν από

κάποιους η πρόταση να γίνουν ενστάσεις και να επαναληφθούν οι
εκλογές, εγώ όµως επέµεινα να αναγνωρίσουµε το νέο ∆.Σ. και να
το κρίνουµε από τα έργα του. Το έκανα γιατί πίστευα και πιστεύω
ότι δεν θα ερχόταν κανένας και θα διαλυόταν ο Σύλλογος, και γιατί
αρκετά µέλη του νέου ∆.Σ. τα εκτιµούσα και τα εκτιµώ. Το σηµερι-
νό ∆.Σ. λοιπόν έχει «θεσµικό» ρόλο ελέω ηµών…. των υπολοίπων.
Συµβαίνει και κάτι άλλο ακόµα: Φαίνεται ότι εκείνη τη στιγµή είχα
στο µυαλό µου κάποια εικόνα για το τι είναι Σύλλογος. Τώρα όµως
αρχίσαµε λοιπόν να απολαµβάνουµε τους καρπούς των επιλογών
µας. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι είναι ο Σύλλογος; Αναρωτιέ-
µαι… Είστε εσείς; Όλοι; Όλοι του ∆.Σ.; Οι συντάκτες της Μακι-
στίας; Η συντακτική επιτροπή; Όλοι στην Αθήνα; Είµαστε εµείς;
Είναι οι υβριστές; οι υβριζόµενοι; οι καθοδηγητές; οι καθοδηγού-
µενοι; Επίσης προσπαθώ να καταλάβω τι χρειάζεται ένας τέτοιος
Σύλλογος;

Έχω µια τελευταία αλλά πολύ σοβαρή ερώτηση:
Κάτω από αυτές τις συνθήκες ποιους Μακισταίους εκπροσωπεί

ο Σύλλογος;
Έχει το δικαίωµα να ονοµάζεται σύλλογος Μακισταίων; Με

προγραφές αποκλεισµούς και αφορεσµούς; Μπορεί ένα όργανο µε
αυτές τις ιδιότητες να αυτοαποκαλείται Σύλλογος Μακισταίων;
Εµείς είµαστε λιγότερο Μακισταίοι ή δεν είµαστε καθόλου; Περιµέ-
νω τον ορισµό του Μακισταίου από την εφηµερίδα.

Τελειώνοντας Κύριε Πρόεδρε,
Θέλω να δηλώσω ότι αν δεν καταδικάσετε εγγράφως στο επό-

µενο φύλλο τα γραφόµενα του ανώνυµου συντάκτη σχετικά µε το
άτοµό µου, την Τοπική αυτοδιοίκηση και το ∆ωρητή, δεν επιθυµώ
στο εξής να είµαι µέλος αυτού του Συλλόγου.

∆εν επιτρέπω δε σε κανένα να αναφερθεί στο άτοµο µου, ούτε
στην οικογένεια µου, ούτε στα περιουσιακά µου στοιχεία, επιφυ-
λασσόµενος κάθε δικαιώµατός µου.

Θέλω να δηλώσω, επίσης, ότι εµείς οι υπόλοιποι πολίτες δεν
έχουµε εφηµερίδα, αλλά έχουµε και φωνή και δύναµη και δεν θα
επιτρέψουµε σε κάποιους των οποίων τα κίνητρα δεν µπορώ να εν-
τοπίσω να αποµονώσουν το χωριό και να το διαλύσουν.

Τέλος κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ∆εν µπορεί κανείς να
καπηλεύεται το όνοµα και την ιστορία του χωριού, και δηλώνει
υπερπατριώτης.

Κύριε πρόεδρε
Σας παρακαλώ να κοινοποιήσετε την επιστολή µου στο ∆.Σ. του

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ και στην ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑ-
ΚΙΣΤΙΑΣ.

Θέλω να πιστεύω ότι τόσο εσείς προσωπικά όσο και το ∆.Σ. θα
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Περιµένοντας τη θέση του ∆.Σ. για το θέµα σας χαιρετώ
Με εκτίµηση

Λάκης Λαµπρόπουλος

YΓ. Θα δηµοσιεύσετε την επιστολή µου ή θα την κόψετε ως
απρεπή; Περιµένω…

Σ.Σ. Η εφηµερίδα µετέφερε πιστά, χωρίς καµία απολύτως πα-
ρέµβαση την επιστολή του συµπατριώτη µας.

Αγαπητέ Λάκη,

Αν και νοµίζουµε ότι η µεταξύ µας αν-
τιπαράθεση που πιστεύεις πως υπάρχει
και αυτή η πικρία που εκφράζεις στην επι-
στολή σου δεν δικαιολογούνται και πως οι
απαντήσεις σε όσα ερωτήµατα θέτεις βρί-
σκονται µέσα σου, εντούτοις εµείς, ως
∆.Σ του Συλλόγου, θα θέλαµε να σου πού-
µε απλά και φιλικά τα παρακάτω:

Ποτέ δεν δείξαµε να αµφιβάλουµε για
τα ειλικρινή σου αισθήµατα και τις αγαθές
σου προθέσεις για το χωριό µας και ουδέ-
ποτε σε κατηγορήσαµε για κάτι. Πι-
στεύουµε ότι από όλα όσα δηµοσιεύθη-
καν στο προηγούµενο τεύχος της Μακι-
στίας δεν υπάρχει τίποτα που θα έπρεπε
να σε ενοχλήσει και να σε προσβάλει, για-
τί πουθενά δεν αναφέρθηκε το όνοµά σου
και κυρίως, πουθενά δεν γράφτηκε κάτι
ψευδές. Αν, ίσως, ενοχλήθηκες από την
φωτογραφία που δηµοσιεύθηκε και που
απεικόνιζε το σπίτι σου, νοµίζουµε ότι δεν
έχεις δίκιο. Η επιλογή ήταν τυχαία και δεν
παρουσίαζε κάτι µη αληθινό. Φωτογραφί-
σαµε απλά τις εργασίες που γίνονταν σε
κάποιο σπίτι της Μακίστου.

Το κείµενο της εφηµερίδας έκανε λό-
γο για τις ευθύνες που έχει η τοπική αυ-
τοδιοίκηση, στο σύνολό της, στο χειρισµό
της καταστροφής που αντιµετωπίζουµε.
Την κριτική αυτή, κάθε πολιτικός άνδρας
που ζητά και κερδίζει την ψήφο των συµ-
πολιτών του, θα πρέπει να είναι έτοιµος
να την δεχθεί αγόγγυστα και µάλιστα να
την χρησιµοποιήσει δηµιουργικά για να
ωφελήσει τον ίδιο και τον τόπο του. Κα-
νείς δεν µπορεί να είναι στο απυρόβλητο,
ειδικά κάποιος που έχει την τιµή να συγ-
κεντρώσει την καθολική αποδοχή των
συµπατριωτών του και να εκλεγεί αντι-
πρόσωπός τους στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Αν, εποµένως, είναι κανείς τόσο εύθι-
κτος σε θέµατα κριτικής, καλό είναι να µην
εµπλέκεται µε τα κοινά, γιατί κυρίαρχο
στοιχείο της πολιτικής δράσης και άµεση
συνέπειά της είναι η κριτική. Και αλίµονο
αν δεν υπήρχε! Με την ευκαιρία αυτή ξα-
ναδιατυπώνουµε ευθαρσώς το ερώτηµα
για το ρόλο και τους χειρισµούς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης τόσο στο ζήτηµα της
διαχείρισης των διαδικασιών ανασυγκρό-
τησης των οικισµών, όσο και στον τοµέα
ανάκαµψης του περιβάλλοντος και των
καλλιεργειών.

Όσο για τις απορίες που εκφράσαµε
σε σχέση µε τη σειρά που ακολουθήθηκε
στην κατασκευή των σπιτιών και οι οποί-
ες από ό,τι φάνηκε σε ενόχλησαν, νοµί-
ζουµε ότι ήταν καθολικές απορίες των
περισσοτέρων πατριωτών και για αυτό το
λόγο τις διατυπώσαµε. Εξακολουθούµε
να τις έχουµε και δεν µας καλύπτει το επι-
χείρηµα πως η σειρά αυτή επιβλήθηκε από
το γεγονός πως πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες,
από τους µόνιµους κατοίκους της Μακί-
στου, δεν είχαν έτοιµα συµβόλαια για να
προχωρήσουν. Ίσα , ίσα, αν πράγµατι δεν
είχαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
ήταν χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης,
που τόσο νοιάζεται για τους πολίτες της
και µάλιστα για τους µόνιµους κατοίκους,
τους οποίους φανατικά υπερασπιζόταν σε
άλλες στιγµές και στους οποίους έδινε κυ-
ρίως το δικαίωµα να αποφασίζουν για τον
τόπο, σε αντιδιαστολή µε τους «άλλους»,
τους Αθηναίους, να φροντίσει ώστε να ξε-
περάσουν εγκαίρως και ανώδυνα όλα τα
γραφειοκρατικά εµπόδια, προκειµένου να

ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης
των οικιών τους.

Οι αιχµές σου προς το ∆.Σ, για τη
στάση του απέναντι σε ανθρώπους που
υπηρέτησαν κατά το παρελθόν το χωριό
και το Σύλλογό µας είναι άστοχες, γιατί,
προφανώς, δεν είναι δυνατόν να µιλάς για
πρόσωπα και πράγµατα που συνέβησαν
σε µια εποχή κατά την οποία εσύ απείχες
σχεδόν ολοκληρωτικά από τα δρώµενα
του Συλλόγου και εποµένως δεν γνωρί-
ζεις. Κανείς ποτέ δεν έδιωξε και δεν υπο-
νόµευσε κανέναν πατριώτη. «Μπαρακιτο-
πατέρες» δεν υπήρξαν και δεν υπάρχουν
στο Σύλλογο, γιατί απλούστατα οι εκπρό-
σωποι του Συλλόγου δεν προσβλέπουν σε
καµία προσωπική ωφέλεια από την ενα-
σχόλησή τους µε τα κοινά, αφού δεν
έχουν κανένα θεσµικό ρόλο. Μονάχα προ-
σφέρουν από το υστέρηµα του χρόνου
τους και καταθέτουν την εθελοντική τους
εργασία.

Αναφορικά µε τα κενά που υπάρχουν
στο καταστατικό, έχουµε σκοπό να θέ-
σουµε το θέµα στην επόµενη Γενική Συνέ-
λευση, που θα γίνει το Μάρτη, και εκεί θα
παρθούν αποφάσεις και θα γίνουν οι αλ-
λαγές που είναι αναγκαίες. Εκεί σε περι-
µένουµε για να διατυπώσεις τις απόψεις
και τις αντιρρήσεις σου και να κάνεις τις
προτάσεις σου.

Όσο για τα άρθρα της εφηµερίδας,
όταν δεν είναι υπογεγραµµένα, εκφρά-
ζουν την συντακτική οµάδα και εποµένως
θα ήταν άσκοπο να δηµοσιεύσουµε το
όνοµα του συντάκτη, γιατί δεν έχει σηµα-
σία. Όχι γιατί δεν τολµά να υπογράψει το
κείµενο που έγραψε, αλλά γιατί το κείµε-
νο αυτό αποτελεί συλλογική φωνή.

Τελειώνοντας πρέπει να πούµε πως εί-
ναι κρίµα σε τέτοιες στιγµές, που διακυ-
βεύεται η επιβίωση και το µέλλον της κοι-
νότητάς µας, να γινόµαστε µε τα λόγια και
τις πράξεις µας, εµείς οι ίδιοι, οι εκτελε-
στές, που δίνουµε τη χαριστική βολή σε
ό,τι όλοι µας αγαπάµε και θέλουµε να το
βλέπουµε ζωντανό. Αν πράγµατι επιθυ-
µούµε να έχουµε έναν θετικό και εποικο-
δοµητικό ρόλο στο µέλλον της κοινότητάς
µας, νοµίζουµε πως θα βοηθούσε περισ-
σότερο, αν έκαστος εξ ηµών ζητούσε
συγγνώµη από τους συµπολίτες του για
ό,τι από την συµπεριφορά και τα λεγόµε-
νά του µπορεί να έγινε αιτία να πληγω-
θούν, δικαίως ή αδίκως και να κοιτάξουµε
να προσφέρουµε ό,τι µπορούµε. Ας στα-
µατήσει επιτέλους αυτή η ανούσια ανταλ-
λαγή επιστολών, οι οποίες δεν έχουν σε
τίποτα να συµβάλουν στην επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε. Αυ-
τό το λέµε όχι µόνο για σένα, αλλά πρωτί-
στως για µας, που βρισκόµαστε αυτή τη
στιγµή στη δυσχερή θέση να πρέπει να αρ-
θρώσουµε λόγο και να ενεργήσουµε σε
ένα περιβάλλον εχθρικό και αποθαρρυντι-
κό. ∆ιαφορετικά κινδυνεύουµε, ο Σύλλο-
γος να καταλήξει σύντοµα µια πικρή ανά-
µνηση, όπως και εκείνα που χάσαµε από
τη φωτιά. Αξίζει να συνηγορήσουµε σε
αυτή την καταστροφή; ∆εν έχουµε τίποτα
να µοιράσουµε και τελικά ο Σύλλογος,
όπως κι εσύ σωστά λες, δεν είναι ιδιοκτη-
σία κανενός. Οι θέσεις στο ∆.Σ. δεν είναι
ισόβιες. Κάθε διετία αλλάζουν. Ο καθένας
κρίνεται από τις πράξεις του.

Με εκτίµηση
Το ∆.Σ του Συλλόγου

Απάντηση στην επιστολή του
συµπατριώτη, Λάκη Λαµπρόπουλου

Συνέχεια στη σελ. 9
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Ο κ. Θεόδωρος Αδαµόπουλος συµµετείχε στη δενδροφύτευση και προσφέρθηκε ευγενικά να πάρει δείγµα νερού προκειµένου να αναλυθεί στο

Χηµικό Εργαστήριο που εργάζεται.

Ευχαριστούµε θερµά το Χηµικό Εργαστήριο ΑΝ∆ΡΕΟΥ για την εµπεριστατωµένη ανάλυσή του και ελπίζουµε να γίνει αφορµή ώστε οι αρµόδιοι

να φροντίσουν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος

Συνέχεια από την σελ 3
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σθησία της σε πολλά κοινωνικά προβλήµατα
και το απέδειξε για µια ακόµα φορά και στο
χωριό µας, αναλαµβάνοντας την βαρύτατη
υποχρέωση τής υιοθεσίας του, µετά την κα-
ταστροφή.

Εµείς όλοι δεν µπορούµε παρά να την ευ-
χαριστήσουµε για µια ακόµη φορά, γιατί χά-
ρις σ’ αυτήν το χωριό µας αρχίζει και πάλι να
βλέπει το µέλλον λίγο πιο αι-
σιόδοξα. Όσο κι αν οι άλλες
σηµαντικές πτυχές της ανα-
συγκρότησης του τόπου µας,
δηλαδή, το περιβάλλον και οι
καλλιέργειες δεν φαίνεται
ακόµα να ανακάµπτουν, δεν
µπορούµε παρά να αναγνωρί-
σουµε τη σπουδαιότητα της
οικιστικής ανασυγκρότησης
του χωριού µας, που έχει ξε-
κινήσει και προχωρά µε στα-
θερά βήµατα. Ελπίζουµε το
συντοµότερο δυνατόν να
αποκατασταθούν και οι άλ-
λες κατοικίες και του χρόνου,
παραµονές Χριστουγέννων,
να είναι όλα τα σπίτια του χω-
ριού µας ανοιχτά για τις χρο-
νιάρες µέρες.

Υπάρχει ωστόσο και µια
πτυχή στην υπόθεση της ανασυγκρότησης
του οικισµού που δεν είναι τόσο ευχάριστη,
που προκαλεί, τουλάχιστον αµηχανία, πι-
κρία, ακόµα και ενόχληση σε πολλούς κα-
τοίκους του χωριού µας. Το θέµα αυτό το εί-
χαµε θίξει και στο προηγούµενο τεύχος της
Μακιστίας και προκάλεσε ορισµένες, ευτυ-
χώς ελάχιστες, αρνητικές αντιδράσεις. ∆εν
είναι άλλο από τη σειρά η οποία ακολουθεί-
ται στην κατασκευή των σπιτιών και η οποία

δεν θα έπρεπε να παρεκλίνει από τα κριτή-
ρια του ορθού λόγου και της ηθικής τάξης.
Κοντολογίς, αντί να προηγηθούν οι οικίες
των µόνιµων κατοίκων, οι οποίοι τις είχαν
άµεση ανάγκη, προηγούνται, ως εκ θαύµα-
τος, οι οικίες ανθρώπων που έχουν και δεύ-
τερη επιλογή κατοικίας ή που ακόµα χειρό-
τερα, δεν διαµένουν µόνιµα στη Μάκιστο.
Όσο κι αν προσπαθήσει κάποιος να δικαιο-
λογήσει το παραπάνω γεγονός, δεν θα µπο-

ρέσει να βρει τα απαραίτητα επιχειρήµατα
που χρειάζονται για να αποδείξει την ανα-
γκαιότητα αυτής της παρατυπίας και απρέ-
πειας που διαδραµατίζεται στον τόπο µας.
Οι έχοντες την ευθύνη να κατευθύνουν τους
αγαπητούς και φιλάνθρωπους δωρητές στο
σωστό δρόµο, δηλαδή, οι τοπικοί άρχοντες,
όπως έχουµε ξαναπεί, δεν έπραξαν το χρέ-
ος τους και προς Θεού, ας µην κάνουν τώρα
τους … πειραγµένους από τα γραφόµενά
µας. Έπρεπε να νοιαστούν από πριν για το

κόστος των αποφάσεών τους στον τοµέα
της κοινωνικής συνοχής και ενότητας. Και
όταν, βεβαίως, αναφερόµαστε στους τοπι-
κούς άρχοντες εννοούµε, ασφαλώς, το σύ-
νολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, από την
κεφαλή, τα στελέχη, την αντιπολίτευση και
όλους όσους εµπλέκονται στη ευαίσθητη
διαδικασία της ανασυγκρότησης και συνε-
πώς έχουν την υποχρέωση να κινούνται µε
σοφία και δικαιοσύνη. Έτσι που να µην δηµι-

ουργούνται πικρίες, διχόνοιες,
σχόλια και «παρατράγουδα»
από τις επιλογές και τις ενέργει-
ές τους.

Θα µπορούσε κανείς να εκ-
φράσει την απορία, γιατί τα ανα-
φέρουµε όλα αυτά, κι αν αυτή τη
στιγµή έχουν κάποια ιδιαίτερη
σηµασία. Θα λέγαµε, λοιπόν,
πως ιδιαίτερη σηµασία σε ό,τι
αφορά την πρακτική πλευρά του
θέµατος, ίσως να µην έχουν,
γιατί τώρα πια όλα έχουν πάρει
το δρόµο τους και δεν γυρίζουν
πίσω, ωστόσο, ίσως, να έχουν
µεγάλη σηµασία για την ιστορία
και για το κοινό αίσθηµα περί δι-
καίου, το οποίο θα πρέπει να ικα-
νοποιείται και να εκφράζεται,
έστω κι αν δεν µπορεί να υπερι-
σχύσει.

Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν, σε όλους!
Και σε όσους θα τα ζήσουν στη ζεστασιά του
σπιτιού τους και στους άλλους, στους γέ-
ροντες και στις γερόντισσες των ογδόντα
και ενενήντα χρόνων, στις οικογένειες µε τα
µικρά παιδιά, που θα περάσουν για δεύτερη
φορά τις Άγιες Μέρες στο κοντέινερ. Ας εί-
ναι, τουλάχιστον, η τελευταία. Καλά και ευ-
λογηµένα Χριστούγεννα! … Και επί γης ει-
ρήνη…!

Παραδόθηκαν τα πρώτα σπίτια
Συνέχεια από την 1η σελ.

Θεσµικό Μέτωπο
Eλλιπές χαρακτηρίζει ο νοµάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας το Ειδικό Πλαίσιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των πληγεισών πε-

ριοχών από πυρκαγιές, που δόθηκε πρόσφατα στη δηµοσιότητα και ζητεί κοινή συνάντηση στις 12 ∆εκεµβρίου µε τους υπουργούς Οι-

κονοµίας και Οικονοµικών Γιώργο Αλογοσκούφη και Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο, προκειµένου να παρουσιαστούν οι θέσεις και

οι προτάσεις της Ηλείας για την ανασυγκρότηση και αναγέννηση του νοµού.

Το Θεσµικό Μέτωπο του Nοµού Ηλείας, στο οποίο συµµετέχουν εκτός από τη Ν.Α. Ηλείας, η ΤΕ∆Κ, οι δήµοι, βουλευτές και εκπρόσωποι

φορέων του νοµού, διεκδικεί τη σύνταξη στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ηλείας και όχι

µόνο για την αποκατάσταση των ζηµιών, ζητώντας παράλληλα να κατευθυνθεί στην Ηλεία πάνω από το 50% όλων των χρηµατοδοτή-

σεων. Επίσης ζητεί τη σύσταση ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης του Πλαισίου Ανασυγκρότησης, στον οποίο θα συµµετέχει η Τοπική Αυτο-

διοίκηση, καθώς επίσης και την άµεση εξαγγελία µεγάλων έργων υποδοµής, πέραν αυτών που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ, ειδικό

πρόγραµµα για την ανεργία, την οικονοµική αποζηµίωση και άµεση πληρωµή της απώλειας εισοδήµατος σε τιµές ικανοποιητικές για τα

επόµενα χρόνια, καθώς και τη συνέχιση χορήγησης ζωοτροφών.

Η πρόταση της Ν.Α. Ηλείας για την αναγέννηση του νοµού, η οποία εκπονείται σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο, θα τεθεί

τις επόµενες ηµέρες σε δηµόσια διαβούλευση µε τους φορείς και την Τ.Α. του νοµού, ώστε έως τις 10 ∆εκεµβρίου να υπάρχει πλήρης

και ενωτική πρόταση της Ηλείας, η οποία θα κατατεθεί στους αρµόδιους υπουργούς.
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Η
κα ∆ήµητρα, γνωστή στους Μακισταίους
ως ∆ηµήτρω, είναι ένα από τα κορίτσια της
Μακίστου που έφυγαν µακριά. Ξενιτεύτηκε

στον Καναδά µε την οικογένειά της. Εκεί εργά-
στηκε, εκεί µεγάλωσε τα παιδιά της, αλλά ποτέ
δεν ξέχασε την πατρίδα της. Έµεινε πιστή στην
Ελληνική παράδοση, επισκέπτεται την Ελλάδα
σχεδόν κάθε χρόνο, µαζί µε τον σύζυγό της Αν-
δρέα ∆ηµόπουλο και µάλιστα τα τελευταία χρό-
νια, σαν συνταξιούχοι που είναι, µπορούν και µέ-
νουν αρκετό καιρό. Τους συναντήσαµε στο σπίτι
τους, στην Αθήνα, όπου απολαύσαµε τη συντρο-
φιά και υπέροχα παραδοσιακά γλυκά, φτιαγµένα
από τα χέρια της κυρίας ∆ήµητρας. Παρούσα ήταν
και η µικρή εγγονή τους ∆ήµητρα-Βισαρία, η
οποία µόλις που αρχίζει τα πρώτα της λογάκια και
στις δύο γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική.

-Είναι η µικρό-
τερη από τα εγγο-
νάκια, η µικρή ∆ή-
µητρα;

-Είναι η µικρότε-
ρη και την έχουµε
τώρα εδώ, µαζί µας
όλη την ηµέρα. Μό-
νο το βράδυ πάει
στους γονείς της,
για ύπνο.

- ∆είχνει ότι
έχει δεθεί πολύ µα-
ζί σας.

-Θα φύγουµε όµως σε λίγες µέρες και θα µας
λείψει. Θα της λείψουµε και εµείς, αλλά δεν γίνε-
ται αλλιώς...

- Σας περιµένουν όµως τα άλλα εγγόνια σας,
εκεί στον Καναδά.

-Ναι βέβαια έτσι είναι.
-Να πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρ-

χή;
-Εγώ γεννήθηκα στη Μάκιστο, το 1939. Ο πα-

τέρας µου ήταν ο Αριστοµένης Λαµπρόπουλος
και µητέρα µου η Ελένη.

-Η µητέρα σου ήταν κι αυτή από τη Μάκιστο;
-Ήταν από την οικογένεια του Γιώργου Πόθου

(Ποθογιώρη), αδερφή του Σωτήρη που είχανε το
καφενείο, της Νίκης (Κατσάµουλα), του Παναγιω-
τάκη…

Εµείς γεννηθήκαµε εκεί, στο παλιό πατρικό.
-Ποιο εννοείς πατρικό;
-Το παλιό Λαµπρέικο σπίτι, κοντά στο λιτρου-

βιό.
-Εµείς την οικογένειά σου την έχουµε συνδέ-

σει µε το Αρκούδι. Σαν να υπήρχατε εκεί, από
πάντα.

-Όχι, εκεί γεννηθήκαµε, στο Λαµπρέικο. Ο
παππούς µου ήταν ο Λαµπρογιώργης (Λαµπρό-
πουλος Γιώργης) και η γιαγιά µου η Θοδώρα, που
κάνανε δεκαέξι παιδιά, αλλά τους έζησαν τα
οκτώ. Το σπίτι το είχανε µοιράσει. Η γιαγιά είχε
κρατήσει ένα δωµάτιο και έδωσε ένα δωµάτιο του
µπάρµπα Γιάννη και ένα του πατέρα µου, που ήταν
χωρισµένο στη µέση µε το µπάρµπα Τάση. Αργό-
τερα ο πατέρας µου αγόρασε το µερίδιο του

µπάρµπα Τάση. Σ’ αυτό το δωµάτιο γεννήθηκαν ο
Γιώργος και η Θοδώρα. ∆εν είχε κουζίνα και ο πα-
τέρας µου είχε φτιάξει, από κάτω στον κήπο, ένα
µικρό καλυβάκι που το είχανε σαν κουζινάτο και
εκεί ανάβανε τη φωτιά. Εκεί γεννήθηκα εγώ και ο
Στέργιος. Και µάλιστα ήτανε χωρισµένο µε καλάµι
και στο ένα µέρος είχανε το βαρέλι µε το κρασί.

Και µάλιστα θυµάµαι, σε αυτό το βαρέλι ερχό-
σαντε και πιάνανε κρασί οι Γερµανοί που είχανε
στρατοπεδεύσει από πάνω στο λιτρουβιό. Πρέπει
να ήταν το ’41. Ήµουνα πολύ µικρή. Και δίνανε
στη µάνα µου κάτι άσπρες καραµέλες και τις έλε-
γαν «πίκολο-πίκολο», δηλαδή για εµάς τα παιδιά.

-Οι Ιταλοί πρέπει να ήταν.
-Πιθανόν. Κοιµόσαντε στο λιτρουβιό και εκεί

έξω, στην αυλή του σπιτιού µας, είχανε τα καζά-
νια που µαγειρεύανε. Φέρνανε αρνιά, κατσίκια,
κότες, τα κοψοκεφαλίζανε, αµάδητα λέγανε-εγώ
δεν το θυµάµαι- και τα ρίχνανε στο καζάνι.

-Πόσα αδέρφια είσαστε;
-Είµαστε πέντε. Ο Γιώργος είναι ο µεγαλύτε-

ρος, η Θοδώρα, εγώ, ο Στέργιος και µικρότερη εί-
ναι η Φρειδερίκη, που γεννήθηκε στο Αρκούδι.

- Το Αρκούδι πως προέκυψε; Είσαστε µεγάλη
οικογένεια και να υποθέσω ότι δεν χωρούσατε
όλοι σε εκείνο το δωµάτιο;

-Χωρίσανε την περιουσία τα αδέρ-
φια και ο πατέρας αγόρασε το χωράφι
στο Αρκούδι, από µια αδερφή του µετέ-
πειτα πεθερού µου, που ήταν παντρεµέ-
νη στου Κουµουθέκρα. Ήταν ∆ηµέικο
(∆ηµόπουλοι)χωράφι. Και έχτισε το
σπίτι, πρέπει να ήταν γύρω στο 1942-
1945. Το θυµάµαι που το χτίζανε και µά-
λιστα µας έστελναν στον Αι Γιώργη να
φέρουµε νερό, µε την αδερφή µου τη
Θοδώρα, µε ένα κολοκύθι. Εκεί στο Αρ-
κούδι µεγαλώσαµε και από εκεί ξεκινή-
σαµε τη ζωή µας. Είχαµε φτώχια αλλά
το ψωµί δεν µας έλειψε.

-Νοµίζω ότι η οικογένεια του πατέ-
ρα σου είχε καλό νοικοκυριό. Είχανε
κοπάδια.

-Βέβαια και πριν παντρευτούν τα
αδέρφια και χωρίσουνε την περιουσία, είχανε
πολλά ίσως 300 γιδοπρόβατα, άλογα... Αλλά και
µετά είχαµε. Είχαµε γύρω στα 100 γίδια-πρόβατα,
αγελάδες και γουρούνια. Και τα φυλάγαµε στο
βουνό.

- Πρέπει να περνούσατε σηµαντικό µέρος της
ζωής σας στο βουνό.

-Βέβαια, εκεί στη Νεραϊδόπλακα, περάσαµε
τα παιδικά µας χρόνια, ήταν πολύ ωραία. Τώρα θυ-
µήθηκα τη µάνα σου, την Κούλα. Κάθε Χριστού-
γεννα και Πάσχα ερχότανε και έφερνα κάτι, φα-
γητό. Γιατί έτσι ήτανε το έθιµο, να φέρνουν στις
γιορτές φαγητό στον τσοπάνη. Και το τηρούσε.

-Η Νεραιδόπλακα είναι ένα σηµείο στο βουνό
που αγαπήθηκε από όλους και αποτελεί σηµείο
αναφοράς και σε εµάς, τις νεότερες γενιές Ήταν
πανέµορφα εκεί πάνω, κυρίως πριν τη φωτιά.

- Πήγα φέτος, µετά τη φωτιά. Ευτυχώς, οι
αριές, δεν κάηκαν τελείως.

-Πως ήταν η ζωή στο βουνό τότε;

-Ήταν χαρούµενα. Παρόλο που κουραζόµα-
στε, γιατί είµαστε µικρά παιδιά, ήταν πολύ ωραία.
Υπήρχε κόσµος πολύς αλλά υπήρχε αγάπη, υπήρ-
χε σεβασµός. Θυµάµαι την Αγγελική (Κοκκαλιά-
ρη),τον Τάση του παπά (Πόθο),τον ∆ήµο Κατσάµ-
πουλα από το Παλιοχώρι, που φύλαγε των Παπα-
δαίων τα γίδια, την Παναγιώτα του Αναστάση
(Λαµπρόπουλου),την Ασήµω τη Λαπροπούλα πιο
παλιά… Ήταν πολύ ωραία, ήτανε πανηγύρι.

-Μένατε και βράδια στο βουνό;
-Το χειµώνα ερχόµαστε στο χωριό. Από την

άνοιξη, που τα σεµπρέβαµε*, µέναµε εκεί και τα
βράδια. Θυµάµαι όµως και τον τρόµο που περάσα-
µε, τότε µε το αντάρτικο.

-∆ηλαδή;
-Ήτανε τότε που έγινε η µάχη της Ζαχάρως

και είχαν στρατοπεδεύσει για τρείς µέρες, στον
Αι Λιά οι αντάρτες, µε καπετάνιο τον Πέρδικα.

-Αναφέρεσαι στην εποχή του εµφυλίου πολέ-
µου;

-Ναι, πρέπει να ήταν το 1947. Ο πατέρας µου
γνώριζε ότι βρίσκονται εκεί, αλλά δεν µας είπε τί-
ποτα. Τον βλέπαµε που πήγαινε µε µια βεδούρα
γάλα, αλλά δεν µας έλεγε που πάει. Το είχε πει
στον µπάρµπα Γιάννη µόνο. Ήταν η αδερφή µου η

Θοδώρα, η Μαριγώ και ο Νίκος ,η Αγγελική και ο
Αντώνης και είµαστε στη Βαθειαλάκα, εκεί είχαµε
τα γαλάρια* και τις στρούγκες και πιο κάτω είχανε
οι Παπαδαίοι, ο Αλικαίος. Και ένα βράδυ ήρθαν οι
αντάρτες εκεί που κοιµόµαστε όλοι µαζί στρωµα-
τσάδα και σηκώσανε τα σκεπάσµατα και κοιτάζα-
νε από κάτω. Μας είδανε που είµαστε µικρά παι-
διά και είπανε να πάρουνε µαζί τη Μαριγούλα που
ήταν λίγο µεγαλύτερη. Εκείνη άρχισε τα κλάµατα
και κλαίγαµε και εµείς από το φόβο. Κι ο µπάρµπα
Γιάννης τότε τους είπε «αφήστε τα, είναι µικρά»
και τελικά δεν πήρανε κανένα αλλά του είπανε να
µη φύγει κανείς για το χωριό, να µείνουµε όλοι
εκεί.

-Φοβούνταν µην τους προδώσετε;
-Μάλλον. Είχε φύγει ο πατέρας µου για το χω-

ριό. Επειδή είχανε µείνει πολλοί πάνω στο βουνό,
ίσως ανησυχούσαν οι δικοί τους και τους ψάχνα-

Προσωπογραφίες
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νε. Τον στείλανε και του είπανε να ειδοποιήσει,
να µην ανέβει κανείς από το χωριό. Και τον απει-
λήσανε ότι αν δεν γυρίσει, θα µας κρεµάσουν
ανάποδα. Ο Αντώνης όµως το πρωί σηκώθηκε και
το έσκασε. Έπεσε µέσα στο ρέµα, στου Κατσαµ-
πούλα το Βορό, στου Τζαχαλί και έφτασε στο χω-
ριό και το µαρτύρησε, ότι δηλ. στον Αι Λιά βρί-
σκονται αντάρτες. Και µέχρι να γυρίσει ο πατέρας
µου, οι αντάρτες το είχανε µάθει, κάποιος τους ει-
δοποίησε από το χωριό. Και ψάχνανε, που είναι το
άλλο παιδί, έγινε µεγάλη φασαρία. Το άλλο πρωί
ζητήσανε από τον πατέρα µου να πάει µαζί τους,
για να τους δείξει το δρόµο προς τη Ζαχάρω.
Εκείνος τους είπε ότι µέχρι το Κουµουθεκρέικο
ήξερε να τους δείξει, από εκεί και κάτω όχι και ξε-
κινήσανε. Άφησε όµως το σακάκι του κάπου πίσω,
για να το χρησιµοποιήσει σαν πρόφαση, να γυρί-
σει να το πάρει, και να µπορέσει να τους ξεφύγει.
Έτσι κι αλλιώς, πίστευε πως είναι χαµένος. Τελικά
τον άφησαν να γυρίσει και ήτανε νύχτα.

-Προφανώς δεν τον χρειάζονταν πια.
-Όταν γύρισε µαζέψαµε τα πράµατα*, τα ρού-

χα και ότι πράγµατα είχαµε, τα φορτώσαµε στα
µουλάρια και φύγαµε όλοι από το βουνό. Κατεβή-
καµε στο Συριάνη και πήγαµε όλοι µαζί στο κατα-
ράχι, στις Σπηλιές. Φτιάξαµε όλοι µαζί µια
στρούγκα, για να καταλύσουµε εκεί.

-Θεωρούσατε ότι είναι πιο ασφαλές το µέρος
αυτό;

-Ναι, αλλά προς το µεσηµέρι νάσου πάλι οι αν-
τάρτες. Τους βλέπαµε που περνούσαν από του
Σκλήβα και από το Συριάνη. Είχε τελειώσει η µάχη
στη Ζαχάρω και γυρίζανε. Κι από πάνω περνάγα-
νε τα αεροπλάνα και τα βλέπαµε όλα. Και φοβό-
µαστε. Αλλά τελικά, περάσανε και φύγανε.

-Πολύ δύσκολα εκείνα τα χρόνια του πολέµου
και ειδικά για εσάς που ήσασταν µικρά παιδιά,
ήταν ακόµη πιο δύσκολο το γεγονός ότι ζήσατε
µέσα στο φόβο.

-Μετά ησύχασαν τα πράγµατα και ακολουθή-
σαµε και µείς τη ζωή µας. Τα επόµενα χρόνια και
µέχρι τώρα ήταν ειρηνικά και γενικά µπορώ να πω
ζήσαµε καλά.

-Σχολείο πήγες;
-Σχολείο, δυστυχώς, δεν µε στείλανε. Με

στείλανε στην πρώτη µόνο. Τότε ήτανε η πρώτη
τάξη, η µικρή και η πρώτη τάξη, η µεγάλη. Με στεί-
λανε στην πρώτη, τη µικρή. Τότε ήταν ο παπά ∆ή-
µος (Πόθος) δάσκαλος, ο οποίος είχε ένα γιό τον
Γιάννη, που ήταν κι αυτός δάσκαλος, αλλά ήταν κι
αξιωµατικός του στρατού και που τελικά σκοτώ-
θηκε στον πόλεµο. Τον παπά ∆ήµο εκείνα τα χρό-
νια τον κυνηγάγανε. Υπήρχε µια αναστάτωση και
το σχολείο, πότε ήτανε κλειστό, πότε άνοιγε. Ο
αδερφός µου ο Γιώργος, πότε πήγαινε στου Κου-
µουθέκρα για µάθηµα, αλλά περισσότερο πήγαινε
στου Σκλήβα. Του έλεγε ο πατέρας να µε πάρει
µαζί, αλλά αυτός δεν µπορούσε να περάσει µόνος
του το ποτάµι, όχι να είχε και µένα… Κάπου µετά
έγινε νόµος και λειτούργησε νυχτερινό σχολείο
για τους αναλφάβητους και πηγαίναµε, αλλά πότε
γινόταν µάθηµα, πότε όχι. Σε άλλα χωριά έµαθαν.
Ήταν µια δασκάλα, που την έλεγαν ∆ώρα. Ήταν
ελεύθερη κοπέλα και µια φορά στις δεκαπέντε
µας µάζευε και περισσότερο κουβέντιαζε µαζί

µας, παρά έκανε µάθηµα.
-Αυτή η ίδια δασκάλα ήταν στο ηµερήσιο και

στο εσπερινό σχολείο;
-Η ίδια ήτανε. Κανονικά για τους αναλφάβη-

τους, ήταν τρείς φορές την εβδοµάδα τα µαθήµα-
τα. Αλλά δεν τα έκανε τόσο τακτικά. Εµένα µου
άρεσε πολύ το σχολείο, αλλά δυστυχώς…Τότε

βέβαια τα κορίτσια, δεν τα πολυστέλνανε σχο-
λείο. Την αδερφή µου τη Θοδώρα δεν την έστει-
λαν καθόλου.

-Ο Γιώργος, ο αδερφός σου, όµως σπούδασε.
-Τον Γιώργο τον έστειλαν και στο γυµνάσιο.

Πήγε τρία χρόνια στη Ζαχάρω, µετά σταµάτησε
και ήρθε στην Αθήνα στους συγγενείς µας, τους
Παυλαίους (Παυλόπουλοι), στον Ασηµάκη και συ-
νέχισε αργότερα. Μετά η Θοδώρα που ήταν µεγα-
λύτερη, παντρεύτηκε.

-Εσύ να υποθέσω, ότι βοήθαγες στις αγροτι-
κές δουλειές την οικογένεια;

-Σε όλα και στη Νεραιδόπλακα µε τα γίδια και
στα αµπέλια στο σκάψιµο και στις σταφίδες στο
χαράκι και δανεικαρειές* µε την Κούλα (Κοκκα-
λιάρη).Με την Κούλα και µετά που παντρεύτηκε,
είχαµε στενές σχέσεις και αλληλοβοηθιόµαστε
και στις δουλειές. Και µε την Αγγελική, τη µετέ-
πειτα συννυφάδα µου, κάναµε παρέα.

-Με ποιους ήσουνα συνοµήλικη και είχες στε-
νές σχέσεις;

-Συνοµήλικοι είµαστε η Τούλα του µπάρµπα
Σωτήρη, ο Γιάννης του Παµεινώντα, ο Γιάννης του
Λαµπροπαναγιώτη ο Γιώργος του Ποθαλέξη.

-Και την καλύτερη φιλία;
-Με την ∆ήµητρα (Τούλα Πόθου) είµαστε πολύ

αγαπηµένες, είµαστε αχώριστες. Είµαστε και
πρώτες ξαδέρφες βέβαια.

-Τώρα επικοινωνείτε;
-Ναι και φέτος την είδα.
-Σε πανηγύρια πήγαινες;
-Μπα δεν προλάβαινα, όλο µε τα γίδια µε

στέλνανε. Η Θοδώρα πήγαινε.
-Μήπως επειδή ήταν µεγαλύτερη την έστελ-

ναν, για να βρει πρώτη το γαµπρό;
-Μάλλον. Πηγαίναµε όµως στις γιορτές. Ας

πούµε του Αι Γιαννιού, του Άγιο ∆ηµητριού ή του
Άγιο Νικολάου παίρναµε µε τη σειρά, όλα τα σπί-
τια που είχανε Γιάννηδες, Νίκους ή ∆ηµήτρηδες,
µε τραγούδια και χορό. Στου Αντώνη µια φορά πή-
γε κάτω το πάτωµα, που ήτανε παλιό, από τον πο-
λύ χορό. Αυτά πάνε, χαθήκανε…

- Θα ήθελες να µας πεις πότε παντρεύτηκες
και το πώς;

-Παντρευτήκαµε µε τον Αντρέα τον Σεπτέµ-
βρη του 1964. Το προξενιό το έκανε ο Αντώνης.
Αλωνίζανε, πήγα να τους βοηθήσω και εκεί στο
αλώνι µου το ανέφερε πρώτη φορά. Εγώ το πήρα
για αστείο στην αρχή και µετά από 6-8 µήνες έγι-
νε κανονικά το προξενειό και δέχτηκα. Ο γάµος
µας έγινε παραδοσιακός. Με τα άλογα ήρθε το
συµπεθεριό κι έφυγα νύφη.

- Τον ήξερες από πριν το γαµπρό;
-Τον ήξερα και µάλιστα υπήρχε και κάποια

συγγένεια. Η πεθερά µου όταν ερχότανε στο χω-
ριό, ερχότανε και έµενε στο σπίτι µας και µάλιστα
κάποτε, είχαµε κοιµηθεί και µαζί.

-Τα δύο αδέρφια ο Γιώργος και ο Ανδρέας
(∆ηµόπουλοι) έχοντας οι ίδιοι ρίζα από την Μάκι-
στο, παντρεύτηκαν και οι δύο µε γυναίκες από τη
Μάκιστο.

Ενώ ο Γιώργος ήταν ήδη στον Καναδά, µετά
το γάµο είχατε στόχο και εσείς να φύγετε;

-Όχι, καθόλου, δεν το σκεφτόµαστε. Εµείς
µείναµε πέντε χρόνια στου Σκλήβα, εκεί κάναµε
και τα παιδιά µας.

-Και πως προέκυψε και φύγατε;
-Είχε πάρει ο Γιώργος τον πεθερό µου στον

Καναδά, έτσι ταξίδι για να τους δει και έµεινε δέ-
κα µήνες. Και µάλιστα έπαθε και µια ψύξη στο σα-
γόνι τότε και τον τρέξανε παντού. Ο Γιώργος µό-
λις είχε πάρει το σπίτι, είχε οικογένεια, τότε είχε
γεννηθεί και η κόρη τους, η Γιαννούλα. ∆ύσκολα
τα έφερναν κι αυτοί τότε. Βέβαια ο πεθερός µου
δεν µπορούσε να δει ακριβώς την πραγµατικότη-
τα. Του φάνηκαν όλα τέλεια. Και όταν ήρθε πίσω
στην Ελλάδα, µας είπε «να φύγετε να πάτε και
σεις, εκεί είναι η ζωή». Μας ξεσηκώσανε και το
αποφασίσαµε τελικά. Και µας έκανε πρόσκληση η
κουνιάδα µου, η Αθανασία, που ήταν κι αυτή εκεί.

-Μεγάλη απόφαση γιατί είσαστε οικογένεια,
µε µικρά παιδιά.

-Αυτή ήταν µεγάλη δυσκολία. Είχαµε δυο παι-
διά και σκεφτόµαστε ότι αν εκεί δεν είναι καλά, τι
θα κάνουµε, θα ξαναγυρίσουµε; Τελικά πήραµε
την απόφαση να πάει πρώτα ο Ανδρέας. Βγάλαµε
τα διαβατήρια και τα εισιτήρια όλα µαζί, αλλά
έφυγε πρώτος, το Φθινόπωρο του 1968.

Εγώ µε τα παιδιά, πήγαµε µετά από έξι µήνες,
τον Απρίλη του 1969. Αυτοί οι έξι µήνες, ήταν οι
πιο δύσκολοι της ζωής µου. Μου φάνηκαν για δε-
καπέντε χρόνια... Τον Αντρέα, όταν πήγε τον βοή-
θησαν βέβαια, τα αδέρφια του. Έµεινε στο Γιώργο
και η Κική τον φρόντιζε για το φαγητό η τα ρούχα
του, αλλά και η Αθανασία το ίδιο. Ο Γιώργος τον
πήρε στη δουλειά και πήρε αµέσως καλό µεροκά-
µατο. Και στους έξι µήνες πήγα και εγώ µε τα παι-

Συνέχεια στη σελ. 14

Συνέχεια από τη σελ. 12

1958
Αντρέας ∆ηµόπουλος, Αντώνης Κοκκαλιάρης

και Γιώργος ∆ηµόπουλος
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Προσωπογραφίες

διά.

-Όταν πήγατε και εσείς, που µείνατε;

-Μείναµε στης κουνιάδας µου, της Αθανα-

σίας, µας παραχώρησε στο τρίτο πάτωµα ένα δω-

µάτιο µε µια µικρή κουζίνα. Αλλά δεν είχε τουα-

λέτα και κατεβαίναµε στο δεύτερο. Ήτανε δύσκο-

λα.

Αλλά εδώ θέλω να πω ότι οι πρώτοι µετανά-

στες δυσκολεύτηκαν πάρα

πολύ. Εµείς, είναι αλήθεια,

ότι πήγαµε σε δικούς µας

ανθρώπους, οι οποίοι µας

βοήθησαν. Βρήκαµε µια

πόρτα ανοιχτή, κάπου να

µείνουµε, βρήκαµε ένα πιά-

το φαγητό.

-Νοµίζω ότι το θέµα της

γλώσσας ήταν ένα µεγάλο

πρόβληµα επίσης.

-Είχαµε δικούς µας να

µιλήσουµε, µέχρι να µάθου-

µε τη γλώσσα. Ήταν πολύ

σηµαντικό αυτό για εµάς. Ο

Αντρέας ας πούµε, που δού-

λεψε µε τον αδερφό του.

Αλλά και εγώ, µε πήγε η

Αθανασία για δουλειά, η

οποία µίλαγε Αγγλικά, είχε

µάθει.

-Πού δούλεψες;

-∆ούλεψα σε ένα εργο-

στάσιο που έκανε παιχνίδια, απογευµατινή βάρ-

δια και ο Αντρέας που ερχότανε από τη δουλειά

κράταγε τα παιδιά. Έπαιρνα τότε 90 σεντς την

ώρα. Εκεί δούλευαν κι άλλοι Έλληνες, ήτανε κον-

τά στη γειτονιά. ∆ούλεψα και σε πολλές άλλες

δουλειές. Καθάριζα γραφεία αλλά κυρίως σαν µο-

δίστρα σε βιοτεχνίες και από εκεί συνταξιοδοτή-

θηκα.

- Ο Καναδάς έχει πολλά χιόνια και κρύο, πως

το αντιµετωπίσατε στην αρχή;

- Πολύ άσχηµα. Εγώ πήγα Απρίλη, είχε λίγα

χιόνια και από το αεροπλάνο τα σπίτια µου φάνη-

καν σαν τέντες. Τις τέντες που στήναµε στα γίδια

µε τα σαίσµατα µου θύµισαν. Πολύ άσχηµα µου

φάνηκαν. Αλλά βέβαια βρήκαµε καλύτερες συν-

θήκες, δηλαδή το ζεστό νερό που δεν είχαµε

στην Ελλάδα, οι συγκοινωνίες…Αποφύγαµε τον

κασµά!

-Με λίγα λόγια, ήταν πιο άνετη η ζωή.

-Για εµάς, ναι. Οι πρώτοι που πήγαν ταλαιπω-

ρήθηκαν και ειδικά ο Γιώργος Κοκκαλιάρης, που

ήταν ο πρώτος από όλους εµάς και πήγε µόνος

του σε µια µικρή πόλη µε έναν φίλο του. Και ο

Γιώργος ήταν και είναι ο καλύτερος από όλους.

Τον θυµάµαι πριν φύγει από την Ελλάδα που κα-

λαµπουρίζαµε, ήταν τότε κι οµορφόπαιδο και τον

ήθελε µια κοπέλα από του Μπρουµάζι…

-Μου έχει αφηγηθεί µια ιστορία που προσω-

πικά θεωρώ συγκλονιστική. Πριν ο ίδιος πάει σε

εκείνη τη µικρή πόλη του Καναδά είχε πάει ένας

άλλος Έλληνας που ήταν τελείως µόνος. Επειδή

δεν γνώριζε γλώσσα και δεν είχε κάποιον για να

µιλήσει τη δική του γλώσσα, µίλαγε στον …κα-

θρέφτη.

-Ο Γιώργος πέρασε δύσκολα. Η γλώσσα είναι

σηµαντικό και για τα απλά πράγµατα, να ζητήσεις

κάτι να φας, ας πούµε... Όταν τα πρώτα χρόνια

ακούγαµε Ελληνική λέξη πήγαινε να σπάσει η

καρδιά µας. Θυµάµαι και τη Θανάσω(Λαµπροπού-

λου) που ήταν η πρώτη από το χωριό µας και την

Παναγιώτα µετά, που έφυγαν για την Αυστραλία

και το κλάµα εκεί στον Αι-Γιώργη…

-Κος Αντρέας: Ο µετανάστης, είναι δύσκολο

να τον καταλάβει κάποιος. Είναι πάντα σαν κυνη-

γηµένος. Μέχρι να µάθει τη γλώσσα, να προσαρ-

µοστεί στο νέο περιβάλλον περνάνε τα χρόνια…

Όταν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ζωής, δεν είναι

πια νέος. Φτάνει πενήντα-εξήντα χρόνων. Έχει

περάσει η ζωή του, τα καλύτερα του χρόνια.

- Αυτό όµως ισχύει γενικότερα, για όλους

τους εργαζόµενους ανθρώπους.

-Ναι η διαφορά είναι ότι ο µετανάστης είναι

σε ξένο τόπο. Είναι σαν να βρίσκεται µέσα σε ένα

ποτήρι µε νερό και δεν ξέρει από πού να βγει, να

φυλαχτεί… Εµείς βέβαια δεν δυσκολευτήκαµε

τόσο, όσο οι πρώτοι µετανάστες και δόξα τω

Θεώ, καλά είµαστε και ευχαριστηµένοι. Περάσα-

µε και δύσκολες µέρες αλλά περάσαµε και καλά.

Και το σηµαντικότερο νοµίζω σε µια οικογένεια,

σε ένα ζευγάρι, είναι να υπάρχει συνεννόηση και

συνεργασία. Όσα χρήµατα και να κάνεις, αν δεν

υπάρχει αυτό, δεν µπορείς να σταδιοδροµήσεις

και να δηµιουργήσεις. Εµείς καλά περάσαµε. Εί-

χαµε φτώχια, αλλά όχι βέβαια τη φτώχια που έζη-

σαν οι γονείς µας, δεν πεινάσαµε. Το άγχος είχα-

µε, που είµαστε σε ξένον τόπο, µε µικρά παιδιά.

∆ουλέψαµε όµως και δηµιουργήσαµε.

-∆ουλέψαµε και εµείς σκληρά και τα πρώτα

χρόνια τα χρήµατα δεν ήτανε πολλά αλλά είχαν

αξία και έτσι µπορέσαµε και δηµιουργήσαµε.

Όµως προσπαθήσαµε και κρατήσαµε ότι πήραµε

από εδώ, την παράδοση της πατρίδας µας. Τα παι-

διά µας στα Ελληνικά σχολεία και στην Εκκλησία,

στα ήθη και τα έθιµα.

-Νοµίζω γενικά ότι οι µετανάστες κρατάνε

περισσότερο τις παραδόσεις.

-Έτσι είναι και νοµίζω ότι εδώ στην Ελλάδα τα

έχουν αφήσει. Εµένα µε στεναχωρεί που οι άν-

θρωποι εδώ µαλώνουν για «µια πέτρα» και ειδικά

στα χωριά µας που ερηµώσανε.

-Αυτό, παλιότερα ίσως,

ήταν πιο έντονο.

-Ναι αλλά παλιότερα, εί-

χε να κάνει µε την επιβίωση,

ενώ τώρα δεν υπάρχει λό-

γος.

-Τα παιδιά σας ήταν µι-

κρά και ξεκίνησαν εκεί το

σχολείο;

-Ο Χρίστος ήταν δυόµιση

και η Γιάννα περίπου τριάµι-

σι.

Η Γιάννα όµως ξαναγύρι-

σε και ζει στην Ελλάδα. Ερ-

χόµασταν συχνά στην Ελλά-

δα και µεγαλώνοντας έκανε

παρέα µε τα ξαδέρφια της,

τα παιδιά της Θοδώρας, πη-

γαίνανε στη θάλασσα και

της άρεσε πολύ. Και κάποια

στιγµή µας είπε «απορώ πως

φύγατε από εδώ και πήγατε

να ζήσετε σε µια χώρα που

είναι µόνο για να ζουν αρ-

κούδες».∆εν της άρεσε η ζωή στον Καναδά και

όταν τελείωσε το σχολείο έφυγε και ξαναγύρισε

στην Ελλάδα όπου σπούδασε στην Αγγλική Φιλο-

λογία. Μετά παντρεύτηκε µε τον Γιώργο και

έχουν δύο κοριτσάκια την Έλενα και την ∆ήµη-

τρα-Βισσαρία. ∆υσκολεύτηκε κι αυτή στην αρχή,

όταν ξαναγύρισε. Τώρα είναι µια χαρά, έχει την

οικογένεια της, το σπίτι της, τη δουλειά της εδώ.

Ο Χρίστος έµεινε εκεί σπούδασε κι αυτός

οδοντοτεχνίτης, έχει το δικό του εργαστήριο. Εί-

ναι παντρεµένος µε Ελληνίδα που ο πατέρας εί-

ναι Κρητικός και η µάνα της από το Λιδορίκι. Είναι

σκέτη Ελληνίδα, παρόλο που έχει γεννηθεί εκεί.

Έχουν τρία παιδιά και είναι τρίδυµα. ∆ύο αγορά-

κια κι ένα κοριτσάκι. Το Αντρέα, τον Νίκο και την

Παναγιώτα. Κρατάει όλα τα έθιµα και στα παιδιά

τα οποία τα έχει µάθει να πηγαίνουν στην εκκλη-

σία και τα στέλνουν και στο Ελληνικό Σχολείο και

στο σπίτι µιλάνε µόνο ελληνικά. Και να σκεφτείς,

ότι είναι τρίτη γενιά, τα παιδιά αυτά!

-Έρχονται στην Ελλάδα;

-Φέτος ήταν η πρώτη φορά µετά από σαράντα

χρόνια που µαζευτήκαµε όλη η οικογένεια, στο

σπίτι µας στου Σκλήβα. Τα δυό µας παιδιά και τα

πέντε εγγόνια µας.

-Πολύ συγκινητικό ακούγεται αυτό.

-Κος Αντρέας: Πράγµατι ήταν συγκινητικό,

κάναµε reunion (επανασύνδεση) που λένε οι Κα-

ναδοί, στο πατρικό µας σπίτι. Το επισκευάσαµε

και άνοιξε µετά από τόσα χρόνια και βρεθήκαµε

Συνέχεια από τη σελ. 13

Συνέχεια στη σελ. 15

2008. Παππούδες, παιδιά και εγγόνια

MAKISTIA 55: 1 6/1/09 8:50 AM 14



ΜΑΚΙΣΤΙΑ Σελίδα 15Σεπτέµβριος - Νοέµβριος -2008

όλοι µαζί, ξαναζωντάνεψε.

-Κι αν δεν ήτανε η στεναχώρια για τα καµένα,

θα ήταν το ποιο όµορφο καλοκαίρι που περάσαµε

στην Ελλάδα. Αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά

του Χρίστου ειδικά, να βρίσκονται στο χωριό.

Τους αρέσει και του Σκλήβα και του Μπαράκου.

Και µάλιστα εκείνες τις µέρες έπιασε µια φωτιά

στις Τρύπες και ο Χρίστος έτρεξε αµέσως µε το

ποδήλατο στο Κοτρώνι και τα παιδιά τρόµαξαν, ει-

δικά η µικρή Παναγιώτα.

-Τα παιδιά προφανώς είχαν επηρεαστεί από

το καµένο τοπίο.

-Βέβαια. Πήγαµε στο πατρικό µου, στο Αρκού-

δι και βρήκανε µέσα στα ερείπια µια γυάλινη λάµ-

πα. Την πήρανε και είπανε να την κρατή-

σουµε για ενθύµιο. Βρήκανε και µια

…µυγοσκοτώστρα και την πήρανε κι αυ-

τή. Ότι απέµεινε από το πατρικό σπίτι

της γιαγιάς τους…

-Πως σας φάνηκαν τα χωριά µας,

έτσι όπως τα αντικρίσατε φέτος, µετά

την πυρκαγιά;

-Ο Χρίστος είχε έρθει και πέρυσι, µε-

τά τις φωτιές. Πήρε µέρος στον Ετήσιο

Μαραθώνιο του ΣΕΓΑΣ που έγινε στην

Αθήνα τον Νοέµβρη 2007.

-Είναι Μαραθωνοδρόµος;

-Βέβαια. Έχει τρέξει και στον Κανα-

δά αλλά ο ελληνικός Μαραθώνιος ήταν

γι αυτόν στόχος ζωής. Και το έκανε

πραγµατικότητα πέρυσι. Ήταν πολύ

συγκινηµένος και εµείς νιώσαµε υπερή-

φανοι. Και µάλιστα έτυχε το αεροπλάνο της

Ολυµπιακής µε το οποίο ήρθε να λέγεται «MARA-

THON».

-Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, το γεγονός, δη-

λαδή, ότι ένα Ελληνόπουλο από τον Καναδά ήρ-

θε στην Ελλάδα για να πάρει µέρος στον Μαρα-

θώνιο. Του αξίζουν συγχαρητήρια.

-Μετά πήγε στο χωριό, να δει τι έγινε εκεί. Και

µας έφερε πολλές φωτογραφίες και στεναχωρη-

θήκαµε όλοι πάρα πολύ. Εµείς το δράµα µε τις

φωτιές το ζήσαµε από την τηλεόραση. Και ήτανε

µεγάλο. Γιατί βλέπαµε κάθε µέρα, εκεί στον Κα-

ναδά, τα χωριά µας, τα σπίτια, τους ανθρώπους

µας να καίγονται. Ακούγαµε για την Αθανασία

που κάηκε µε τα παιδιά της και τόσους άλλους.

Και δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα Είµαστε

στο τηλέφωνο µε ένα ακουστικό και δεν µπορού-

σαµε να βγάλουµε γραµµή. Ήταν δραµατικό. Και

ευαισθητοποιήθηκε όλος ο κόσµος, γνωστοί, φί-

λοι, γείτονες και έδωσαν χρήµατα και στείλαµε

ένα ποσό σε κάποιες οικογένειες. Αλλά και ο Σύλ-

λογος µάζεψε χρήµατα κι αυτό που µας στενοχω-

ρεί είναι ότι η βοήθεια δεν δόθηκε στους πυρό-

πληκτους.

-Οι Σύλλογοι που τα έδωσαν τα χρήµατα;

-Είπανε να τα δώσουν στο Ταµείο. Και ο κου-

νιάδος µου έκανε πρόταση και συµφωνήσαµε αρ-

κετοί, να κάνουµε ένα µνηµείο, εκεί στον τόπο

του δυστυχήµατος και να αναγραφούν όλα τα

ονόµατα των ανθρώπων που κάηκαν και µάλιστα

να δοθεί λίγος τόπος ώστε να γίνει ένα εκκλησά-

κι. Έγιναν επαφές µε τον ∆ήµαρχο, αλλά στάθηκε

αδύνατον! (;)Και µάλιστα εδώ µάθαµε ότι χρησι-

µοποίησαν χρήµατα που ήταν για τον κόσµο, για

να φτιάξουν ∆ηµαρχείο. Αυτό µας πικραίνει, γιατί

οι άνθρωποι που τα έδωσαν είναι βιοπαλαιστές

και τα έδωσαν από το υστέρηµά τους για εκείνους

που είχαν ανάγκη. Αλλά και για το Σκοπιανό,

εµείς εκεί, έχουµε αγωνιστεί και πήγαµε σε συγ-

κέντρωση µπροστά στην Καναδική Βουλή, µε µεί-

ον 40ο C, µέσα στον πάγο. Να φανταστείτε γιατί

κρύο µιλάµε ότι τα µουστάκια των αντρών είχανε

γίνει παγάκια από το κρύο. Και τα ελληνόπουλα

χόρεψαν εκεί, µε στολές ελληνικούς παραδοσια-

κούς χορούς.

-Το Σκοπιανό είναι έντονο σε σας, γιατί στον

Καναδά βρίσκεται ο ένας από τους βασικούς πό-

λους των οργανώσεων των Σκοπιανών.

-Έτσι είναι αλλά πιστεύουµε ότι εδώ δεν το

χειρίζονται καλά το θέµα και να που φτάσαµε και

δεν ξέρουµε που θα φτάσουµε. Ο Ελληνισµός εί-

ναι απογοητευµένος όχι µόνο από αυτό αλλά γε-

νικά. Γιατί; Κι έρχονται διάφοροι και εκεί σε εµάς

Έλληνες βουλευτές και όλο υποσχέσεις και λόγια

είναι. Είχε έρθει ένας βουλευτής κάποτε δικός

µας από την Ηλεία και του είπα για το δρόµο προς

Καιάφα από πάνω, που είναι χάλια και έχουν πε-

ράσει δέκα χρόνια από τότε και τίποτα.

-Ζείτε σε µια ανεπτυγµένη και πολύ καλά ορ-

γανωµένη χώρα και αυτό σας κάνει όταν έρχεστε

στην Ελλάδα να διακρίνετε πιο έντονη την αντί-

θεση.

-∆εν ξέρω, εµείς ζήσαµε µε ξένους ανθρώ-

πους και υπάρχει σεβασµός. Επέτρεψε µου να

πω, ότι νοµίζω, πως στην Ελλάδα σήµερα, έχει

χαθεί ο σεβασµός, η αγάπη. Το συµφέρον κυριαρ-

χεί. Αλλά και από το κράτος εδώ, εµείς νιώθουµε

ξένοι. Εµείς δουλέψαµε εκεί και ήρθαµε εδώ,

φτιάξαµε σπίτι και πληρώνουµε κανονικά το φόρο

που µας επιβάλει. Είχαµε και εµείς ελιές εδώ, δεν

τις είχαµε εγκαταλείψει, επειδή φύγαµε και µας

κάηκαν. Έρχεται το κράτος λοιπόν και µας λέει:

«∆εν σας δίνω αποζηµίωση, γιατί δεν είστε µόνι-

µοι κάτοικοι».

-∆υστυχώς, είναι αλήθεια, ότι εξαιρέθηκαν

όλοι οι µη µόνιµοι κάτοικοι. Όχι µόνο οι κάτοικοι

του εξωτερικού, αλλά και εµείς εδώ, που δεν µέ-

νουµε στα χωριά.

-Κος Αντρέας: Είναι απαράδεκτο αυτό. Έπρε-

πε να δώσουν τα χρήµατα, τις αποζηµιώσεις, για

να µπορέσει ο κόσµος να κινηθεί, να φτιάξει τις

ελιές του. Τα σπίτια, πιστεύω, ότι αφού τα ανέλα-

βε ο ιδιώτης, ο Όµιλος Βαρδινογιάννη, θα γίνουν.

Οι πολιτικοί εδώ κοιτάζουν µόνο το δικό τους

συµφέρον.

-Εµένα µε στεναχωρεί µε τους χωριανούς

µας. Έπρεπε να είµαστε όλοι ενωµένοι στο χωριό

µετά τις φωτιές ειδικά. Θέλω να το γράψεις αυτό,

ότι στο χωριό µας είδα να µένουν

ηλικιωµένοι άνθρωποι ακόµα στα

κοντέινερ, τον µπάρµπα Γιάννη 95

χρονών, τον µπάρµπα Νίκο 85 χρο-

νών, τον Τάκη 86 χρονών, το Γιάννη

µε το παιδάκι, τον πρόεδρο που κάη-

κε κιόλας, ο ίδιος και άλλους και να

προηγούνται σπίτια ανθρώπων που

δεν τα είχαν άµεση ανάγκη. Αυτό για

µένα, είναι ντροπή.

∆εν ξέρω πως έγιναν έτσι οι άν-

θρωποι. Έχουν αποµακρυνθεί. Κάπο-

τε οι άνθρωποι χαιρετιόντουσαν κι

ας ήταν κι άγνωστοι…

-Είναι στενάχωρα και για εµάς

αυτά τα οποία συµβαίνουν.

-Κος Αντρέας: Θα ήθελα να πω

µια «συµβουλή» στους νεότερους.

Να κρατήσουν την παράδοση. Σε

εµάς τους µεγαλύτερους κακοφαίνεται που χά-

νονται οι Ελληνικές παραδώσεις. Να κρατήσουν

ότι βρήκαµε από τους γονείς και τους παππούδες.

Για την Ορθοδοξία και το Ελληνισµό.

- Εµείς µεθαύριο το Σάββατο φεύγουµε. Εύχο-

µαι καλό χειµώνα, αγάπη και υγεία στα µέλη του

Συλλόγου, στο χωριό µας και σε όλους τους πα-

τριώτες µας και τους συγγενείς. Καλή Χρονιά να

έχουµε και υγεία. Το χωριό µας δεν το ξεχνάµε

ποτέ.

Και εσείς να συνεχίσετε να αγωνίζεστε µέσα

από το Σύλλογο και την εφηµερίδα, για να µαθαί-

νουµε και εµείς τα νέα.

-Σας ευχαριστούµε πολύ. Προσπαθούµε για

το καλύτερο, αν και δεν είναι πάντα εύκολο.

Σας ευχόµαστε καλό ταξίδι και καλό χειµώνα.

Χαιρετισµούς σε όλους τους πατριώτες και καλή

αντάµωση.

Λεξιλόγιο

Σεµπρέβαµε: Ενώναµε τα κοπάδια και µοιραζόµα-

στε το γάλα κλπ

Γαλάρια: Ζώα για την παραγωγή γάλατος

Στρούγκες: στάνη

Πράµατα: ζώα, κοπάδι

∆ανεικαριές: εργασία εκ περιτροπής στου ενός η

του άλλου.

Επιµέλεια: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη

Προσωπογραφίες
Συνέχεια από τη σελ. 14
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αιχµές
ΑΠΟΚΑΡ∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στα ρέµατα γύρω από το χωριό
µας. Πριν από την πυρκαγιά η βλάστηση σ’ αυτά ήταν πολύ πυκνή και
κάλυπτε κάθε είδους σκουπίδι που µε αβάσταχτη ελαφρότητα πε-
τούσαν οι ασυνείδητοι συµπολίτες µας. Η πυρκαγιά ήρθε και «καθά-
ρισε» τα πάντα. Έτσι, µαζί µε τα δέντρα, κάηκαν και τα σκουπίδια.
Ένα χρόνο όµως µετά την πυρκαγιά, τα ρέµατα έγιναν αποδέκτες
των µπάζων από τα καµένα σπίτια και τις οικοδοµές, µε κάθε λογής
άχρηστα υλικά όπως: σίδερα, ελενίτ, τσιµέντα, ασβέστες, πλαστικά
και σακούλες. Αν δεν σταµατήσει αυτό το έγκληµα προς τη φύση, οι
συνέπειες θα είναι τεράστιες. Εκτός από την εικόνα η οποία είναι
αποκρουστική, είναι ορατός ο κίνδυνος να µολυνθούν τα νερά, ενώ
παράλληλα εµποδίζεται η ανάπτυξη κάθε λογής φυτών και δέντρων
σ’ αυτά τα σηµεία.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚIΝ∆ΥΝΑ…
• Ένα από τα προβλήµατα που προέκυψαν µετά την πυρκαγιά

και χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση είναι τα καµένα δέντρα κατά
µήκος του οδικού δικτύου.

Καθώς διανύουµε τον δεύτερο χειµώνα µετά την καταστροφή, τα
καµένα δέντρα άρχισαν να σπάνε ή να ξεριζώνονται και να πέφτουν
από τις βροχές και τον αέρα, προκαλώντας άµεσο κίνδυνο για τους
διερχόµενους κατοίκους.

• Ζητήθηκε εγγράφως από τον ∆ήµο, εκ µέρους του Συλλόγου
και του Τοπικού Συµβουλίου, η αποµάκρυνση από το κοιµητήριο της
Μακίστου των καµένων κυπαρισσιών, ώστε να διευκολυνθεί η αντι-
κατάστασή τους στην προγραµµατισµένη δεντροφύτευση. ∆υστυ-
χώς δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση εκ µέρους του ∆ήµου. Με τη
βροχή και τον αέρα τα κυπαρίσσια έχουν αρχίσει να πέφτουν και
υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν τεράστιες ζηµιές στους τάφους
του κοιµητηρίου. Επίσης, καθιστούν επικίνδυνη και τη διέλευση στον
κεντρικό δρόµο.

Πρέπει άµεσα να αποµακρυνθούν τα καµένα δέντρα που είναι
κοντά στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε επικίνδυνο για
τους κατοίκους σηµείο.

Ας γίνει κάτι έγκαιρα ώστε να προλάβουµε το χειρότερο. Οι
υπεύθυνοι ας µεριµνήσουν…

Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ
Πολλοί άνθρωποι ευαισθητοποιήθηκαν και έσπευσαν στις πυρό-

πληκτες περιοχές προσφέροντας κάθε είδους βοήθεια, όπως τρόφι-
µα, είδη πρώτης ανάγκης, εργαλεία, ρούχα κ.λπ. Στη Μάκιστο τα
πράγµατα αυτά είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου κατ’ αρχήν και από εκεί µοιράζονταν στους κατοίκους. Κάποια
στιγµή το Σχολείο χρειάστηκε για άλλο σκοπό κι έπρεπε να αδειάσει

η αίθουσα. Τα πράγµατα, ό,τι δηλαδή είχε αποµείνει, είδη ρουχισµού
κυρίως, µεταφέρθηκαν σε παρακείµενο οικόπεδο και τοποθετήθη-
καν µέσα σ’ ένα αντίσκηνο από αυτά που διέθεσε ο Ελληνικός Στρα-
τός. Ένα χρόνο µετά βρίσκονται ακόµη εκεί προκαλώντας το κοινό
αίσθηµα διότι αφ’ ενός κάποιοι άνθρωποι προσέφεραν τη βοήθεια
από το υστέρηµά τους και αφετέρου πολλοί άλλοι άνθρωποι χρει-
άζονται βοήθεια. Μετά από µια ανεµοθύελλα η οποία παρέσυρε το
αντίσκηνο, παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα απαξίωσης και
αδιαφορίας, που νοµίζουµε πως µόνο ντροπή µπορεί να προκαλέ-
σει…

Κύριοι,

Είµαι τακτικός αναγνώστης της εφηµερί-

δας σας, µελετώντας µε ξεχωριστό ενδια-

φέρον τα θέµατα που προβάλλονται σ΄αυτή

και οµολογώ ότι είµαι εντυπωσιασµένος

αφενός µεν από το µεράκι και τη διάθεση

των ανθρώπων που εργάζονται και επιµε-

λούνται την έκδοσή της και αφετέρου από

το ζωηρό ενδιαφέρον και την αµέριστη αγά-

πη σας για τη γενέτειρα.

Είναι πράγµατι αξιοθαύµαστη η προσπά-

θειά σας, για την ανάδειξη των διαφόρων

προβληµάτων, όχι µόνο του χωριού σας, αλ-

λά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η

δραστηριότητά σας για την επίλυσή τους.

Αξιοσηµείωτη είναι η σοβαρή και η υπεύ-

θυνη στάση σας στο κρίσιµο και καυτό ζήτη-

µα της καταστροφής της περιοχής µας, από

την πύρινη λαίλαπα του περσινού Αυγού-

στου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τόσοι

άνθρωποι.

Για το παραπάνω θέµα επιδεικνύετε θετι-

κή στάση και απόλυτη υπευθυνότητα και κυ-

ρίως ανθρωπιά και ευαισθησία.

Με την άµεση και ουσιαστική στήριξη και

συµπαράστασή σας στους λιγοστούς µόνι-

µους κατοίκους του πολύπαθου χωριού σας,

συµβάλετε σηµαντικά στην επούλωση των

πληγών τους, για να βρουν την ισορροπία

τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, σ’ ένα

αναγεννηµένο φυσικό περιβάλλον και ανα-

βιωµένες τις αγροτικές καλλιέργειες.

Με τις µεθοδευµένες κινήσεις και τις συ-

στηµατικές ενέργειες τις δικές σας, αλλά

και του Πολιτιστικού Συλλόγου, πραγµατο-

ποιείτε ουσιαστικές παρεµβάσεις στους αρ-

µόδιους φορείς, για την αντιµετώπιση των

υφισταµένων προβληµάτων και την αποκα-

τάσταση της οµαλής και εύρυθµης ζωής

στην περιοχή.

Παρακαλώ δεχθείτε τα ειλικρινή µου

συγχαρητήρια, για το επιτελούµενο πολύ-

πλευρο και αξιόλογο έργο σας, ευχόµενος

καλή δύναµη, ώστε να συνεχίσετε τη δράση

σας µε τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο ενθουσια-

σµό.

Με εκτίµηση

Αριστοµένης Γρηγορόπουλος

Άστρος Κυνουρίας 12/10/2008

Λάβαµε
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