
Τ
ην Κυριακή 8 Μαρτίου
2009, πραγµατοποιήθηκε η
ετήσια Τακτική Γενική Συ-

νέλευση του Συλλόγου µας.
Παρά την ανησυχία που

υπήρχε σε µέλη του ∆.Σ. σχετι-
κά µε την ικανή προσέλευση των
συµπατριωτών µας, προκειµέ-
νου να υπάρξει απαρτία στην
Γ.Σ., τελικά όλα πήγαν καλά και
συγκεντρώθηκαν όσοι χρειάζον-
ταν για να προχωρήσει η διαδι-
κασία.

Αφού εξελέγη το Προεδρείο
της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου µας, Ζώης
Μπενάρδος, απηύθυνε χαιρετι-
σµό στους παρευρισκόµενους.
Ύστερα, ο Ταµίας Πέτρος Αθα-
νασόπουλος και ο Πρόεδρος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής Κων-
σταντίνος Λαµπρόπουλος ενη-
µέρωσαν το Σώµα για τα οικονο-
µικά του Συλλόγου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
του Συλλόγου προχώρησε σε
σύντοµη ενηµέρωση για τα πε-
πραγµένα του ∆.Σ. κατά το προ-
ηγούµενο έτος. Αναφέρθηκε
συνοπτικά: α) στις προσπάθειες
που έγιναν από το ∆.Σ. για συ-
νάντηση και συνεργασία µε τη
∆ηµοτική Αρχή του τόπου µας,
β) στη συνάντηση γνωριµίας µε
τον εκπρόσωπο του Οµίλου
Βαρδινογιάννη κ. Αβούρη, γ)
στην εκδήλωση µνήµης για τα

θύµατα της καταστροφής, που
οργανώθηκε από το ∆.Σ το κα-
λοκαίρι στη Μάκιστο, δ) στη
δενδροφύτευση που πραγµατο-
ποιήθηκε το Νοέµβριο στο χω-
ριό µας, ε) στην έκδοση της
εφηµερίδας «Μακιστία», ζ) στις
ενέργειες που γίνονται για την
έκδοση φωτογραφικού άλµ-
πουµ µε θέµα το χωριό µας και
η) στο ενδιαφέρον του Συλλό-

γου για την αµφιλεγόµενη, από
µικροβιολογικής πλευράς, ποι-
ότητα του πόσιµου νερού της
Μακίστου.

Το µεγαλύτερο, ωστόσο, µέ-
ρος της Συνέλευσης αφιερώθη-
κε στη συζήτηση για το ενδεχό-
µενο τροποποίησης ορισµένων
άρθρων του καταστατικού. Τα
άρθρα αυτά έχουν να κάνουν µε
διασαφηνίσεις πάνω στα σηµεία
που ορίζουν τις προϋποθέσεις
της εκλογικής διαδικασίας και
τα οποία είχαν γίνει αφορµή, κα-
τά τις αρχαιρεσίες του 2008, να
δηµιουργηθούν ορισµένα προ-
βλήµατα στο Σύλλογο, καθώς
υπήρξαν κάποιοι συµπατριώτες
µας που εξέφρασαν τη άποψη
πως εξαιτίας της ασάφειας που
είχαν τα άρθρα αυτά, δηµιουρ-
γούσαν πρόβληµα και κλόνιζαν
την εγκυρότητα των αρχαιρε-
σιών. Παρά το γεγονός ότι ποτέ
ως τώρα δεν είχε υπάρξει αµφι-
σβήτηση του καταστατικού, και

όλες οι προηγούµενες εκλογι-
κές διαδικασίες είχαν πραγµα-
τοποιηθεί, χωρίς οξύτητες, µε
την αγαστή συνεργασία των µε-
λών, ακόµα και εκείνων που έθε-
σαν το θέµα της εγκυρότητας
των εκλογών, εντούτοις τα µέλη
του ∆.Σ., προκειµένου να µην
υπάρξει στο µέλλον κανένα εν-
δεχόµενο µιας νέας σύγχυσης,
θελήσαµε να προχωρήσουµε
στη διαδικασία της τροποποί-
ησης. Για το λόγο αυτό προσκα-
λέσαµε τον νοµικό και συνάµα
συµπατριώτη µας, κ. Σταύρο Πό-
θο, ο οποίος µε ευγένεια απο-
δέχθηκε την πρόσκλησή µας και
έδωσε τις απαραίτητες εξηγή-
σεις και διασαφηνίσεις.

Από τα λεγόµενα του νοµι-
κού συµβούλου φάνηκε πως ο
τρόπος που έγιναν οι προηγού-
µενες εκλογές δεν ενέχουν κά-
ποιο σφάλµα ή κάποια παρατυ-
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Προσωπογραφίες

Παναγιώτης ∆ηµόπουλος

σελ. 4 Περιβάλλον: 21 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας

σελ. 8 -13

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
Με στόχο την ενότητα

Συνέχεια στη σελ. 5

ιαβάστε σ’ αυτό το τεύχος
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»

N. Πλαστήρα 202, Άγιοι Ανάργυροι

Τ.Κ. 135 62, τηλ: 210-2285341

Εκδότρια:
Δήμητρα Κοκκαλιάρη

Συντακτική Επιτροπή:
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

T
o πρώτο τεύχος της Μακιστίας του 2009 εστιάζει στην

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου για πρώτη

ίσως φορά συζητήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο και µε την

παρουσία συµπατριώτη µας δικηγόρου, το θέµα του καταστατικού.

Η αλήθεια είναι ότι το βασικό µας πρόβληµα δεν είναι το

καταστατικό και τα άρθρα του αλλά, όπως εύστοχα αναφέρθηκε

στην συνέλευση, η έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των

Μακισταίων. Είναι όµως παρόλα αυτά µία πρώτης τάξεως ευκαιρία

να τεθεί το θέµα του καταστατικού και να φτάσουµε σε µία λύση

που θα ξεκαθαρίσει το θέµα για τα επόµενα χρόνια. ∆ιότι θα πρέπει

ύστερα να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε, πέρα από την σηµαντική

αλλά περισσότερο συµβολική προσπάθεια της δενδροφύτευσης.

Είναι ώρα να σκεφτούµε πώς µπορούµε να ενώσουµε τις δυνάµεις

µας για να ζωντανέψουµε το χωριό µας και να δούµε τι µπορεί ο

καθένας να προσφέρει σε αυτή την κατεύθυνση. Πλησιάζει το

Πάσχα, όπου αρκετοί θα ανταµώσουµε στο χωριό. Ας

προσπαθήσουµε να είµαστε όσο περισσότεροι γίνεται και ας

εκµεταλλευτούµε το αντάµωµα για να φιλιώσουµε και να κάνουµε

ξανά όνειρα για την Μάκιστο.

Κοινωνικά
AΠΕΒΙΩΣΑΝ

• Η Καλλιόπη ∆ηµοπούλου του ∆ήµου, απεβίωσε την

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 στην Αθήνα, σε ηλικία 83 ετών και

η ταφή της έγινε στη Μάκιστο.

• Ο Πόθος Φώτης του παπά-∆ηµοσθένη, απεβίωσε, σε ηλικία 84

ετών, την ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009 στην Αθήνα και η ταφή

του έγινε στο Κοιµητήριο Άγιου ∆ηµητρίου (Μπραχάµι).

• Ο Γεώργιος Λαµπρόπουλος του Νικολάου (Γραµµατέας),

απεβίωσε την Κυριακή 1 Μαρτίου στην Καλαµάτα, σε ηλικία 93

ετών και η ταφή του έγινε στη Μάκιστο την 4 Μαρτίου.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συλλυπητήρια

στους οικείους των θανόντων.

Καλλιόπη ∆ηµοπούλου
Η Καλλιόπη γεννήθηκε το 1927 από

µια φτωχή οικογένεια. Ούτε για γράµ-
µατα πήγε, γιατί τα κορίτσια τότε δεν
τα στέλνανε στο σχολείο, ούτε καµιά
βοήθεια είχε, γιατί οι γονείς της ήτανε
φτωχοί. Γι’ αυτό από πέντε χρονών
δούλευε. ∆ούλευε πολύ. Ήτανε χερο-
δύναµη και άξια. ∆ούλευε και για τους
γονείς της και για τ’ αδέρφια της, γιατί ήτανε η πιο µεγάλη. Σε
µεροκάµατα, στα χωράφια και παντού.

Μετά παντρεύτηκε στη Σµέρνα. Η ζωή τα έφερε έτσι, που
πήρε τα κορίτσια της και πήγε στην Αθήνα. Νοίκιασε ένα σπίτι
στο Βοτανικό και δούλευε όλη την ηµέρα στο εργοστάσιο.
∆ύο βάρδιες. Και τους γονείς της τους πήρε µαζί της και τους
πρόσεξε µέχρι που πεθάνανε. Μετά µεγαλώσανε και τα κορί-
τσια και δουλέψανε κι αυτά.

Γίνανε καλές και εργατικές κοπέλες. Τους αγόρασε σπίτια
και τις νοικοκύρεψε. Κάνανε καλές οικογένειες. Έχει έξι εγ-
γόνια, που είναι πολύ καλά παιδιά. ∆ούλεψε µέχρι τα εξήντα
πέντε και µετά πήρε τη σύνταξή της. Ήταν µια άξια και δηµι-
ουργική γυναίκα στη ζωή της και στην κοινωνία. Πριν λίγο και-
ρό έφυγε από τη ζωή.

Καλλιόπη, να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι και δυνατή,
όπως ήσουνα και εδώ…

Αιωνία σου η µνήµη!
Ασήµω Γ.

Ο Πρόεδρος
και το Τοπικό Συμβούλιο Μακίστου

σας εύχονται Καλό Πάσχα
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Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Ο
ι γιορτές των Χριστουγέννων κύλισαν ήσυχα και µελαγχολι-
κά στη Μάκιστο. Οι λιγοστοί µόνιµοι κάτοικοι πέρασαν τις
Άγιες µέρες για δεύτερη χρονιά στα κοντέινερς, κρατώντας

την ελπίδα ότι του χρόνου θα είναι στα σπίτια τους. Λιγοστοί επι-
σκέπτες βρέθηκαν µαζί τους, αλλά και ελάχιστοι από τους ηλικιω-
µένους εγκατέλειψαν τις εστίες τους, παρά την προτροπή των παι-
διών τους να περάσουν τις γιορτές µαζί τους, σε κάποιο αστικό
κέντρο. Τις σηµαντικές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς δεν υπήρχε ιερέας να λειτουργήσει, παρά ερχόταν κά-
ποια άλλη µέρα για να καλύψει το κενό. Το πρωί των Φώτων επί-
σης δεν έγινε λειτουργία. Σηµαντικό γεγονός ήταν ότι το απόγευ-
µα της ίδιας µέρας επισκέφτηκε τη Μάκιστο ο Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης Τριφυλίας και Ολυµπίας κ. Χρυσόστοµος και λειτούρ-
γησε στον Άγιο Ιωάννη, Πολιούχο της Μακίστου. Οι κάτοικοι, κα-
θώς και κάποιοι συµπατριώτες µας από γειτονικά χωριά, παρακο-
λούθησαν κατανυκτικά τον Εσπερινό. Του Αγίου Ιωάννου πραγµα-
τοποιήθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία παρευρέ-
θησαν ο Νοµάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας και ο Γενικός
Γραµµατέας της Νοµαρχίας κ Κώστας Μπουγάς. Στη συνέχεια οι
παραπάνω τοπικοί άρχοντες, παρόντος και του ∆ήµαρχου κ. Παν-
ταζή Χρονόπουλου, παρέµειναν στο καφενείο όπου συνοµίλησαν
µε κατοίκους του χωριού. Προς τον κ. Νοµάρχη ετέθη το θέµα των
καθιζήσεων του οδικού δικτύου, το θέµα διαπλάτυνσης του περι-
φερειακού δρόµου Κουµουθέκρα και της βελτίωσης των αγροτι-
κών δρόµων. Επίσης ετέθη υπ’ όψιν το πρόβληµα του νερού και
της κοπής των καµένων δένδρων κατά µήκος του οδικού δικτύου.

Αγαπητοί Φίλοι του ∆.Σ.

Είµαι µέλος του Συλλόγου µας από τότε που ιδρύθηκε και έχω

παρευρεθεί σ’ όλες σχεδόν τις Γενικές Συνελεύσεις. Πάντα

υπήρχαν αντιπαραθέσεις, έντονοι διάλογοι και εναλλαγές προ-

σώπων στο εκάστοτε ∆.Σ.

Χωρίς να θέλω βεβαίως, να στενοχωρήσω κανέναν, άλλωστε εί-

ναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι, σας λέω λοιπόν ότι εµένα µε στε-

ναχωρούσε, που όταν εκλεγόντουσαν οι µεν, οι άλλοι δεν ήταν

ευχαριστηµένοι και αντιστρόφως. Όλα αυτά τα αναφέρω καλο-

προαίρετα, γιατί όλους τους εκτιµώ και τους σέβοµαι.

Μετά όµως από τις τελευταίες εκλογές, τα πράγµατα έχουν

εκτραχυνθεί και ένα µικρό και χαροκαµένο Χωριό δεν αντέχει

τέτοιες «πολυτέλειες». Προτείνω να γίνει µια έκτακτη Γενική Συ-

νέλευση, µε θέµα την αλλαγή του καταστατικού, όσον αφορά τις

εκλογές και εξηγούµαι τι εννοώ. Να είναι υποψήφιος για το εκά-

στοτε ∆.Σ., ένας ή και περισσότερα άτοµα από κάθε σόϊ, και να

προκηρυχτούν νέες εκλογές, ίσως έτσι θα αποφευχθούν στο

µέλλον παρόµοιες άσχηµες καταστάσεις. Το µέτρο αυτό το

εφήρµοσε στην Αρχαία Αθήνα, ο Κλεισθένης στη διευρυµένη

Βουλή των 500. Η κάθε φυλή εξέλεγε τους καλύτερους της κι

από αυτούς στη συνέχεια µε κλήρο εκλέγονταν 50 από κάθε φυ-

λή, για να απαρτίσουν τη Βουλή των πεντακοσίων.

Εγώ βεβαίως επειδή δε δίνω το δικαίωµα σε κανέναν να µε απο-

καλεί φασίστα και επί πλέον επειδή απεχθάνοµαι τα δικαστήρια,

παραιτούµαι από τη θέση µου στο ∆.Σ. του Συλλόγου µας. Η από-

φασή µου είναι οριστική και αµετάκλητη.

Φιλικά

∆ιονύσης Λινός

17-10-09

Τ
εράστιο είναι το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε σε όλο το οδικό
δίκτυο του Νοµού µε τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού
χειµώνα. Τα καµένα δάση δεν συγκρατούν τα νερά, µε συνέπεια

ολόκληρα βουνά να κατολισθαίνουν και οι καθιζήσεις του εδάφους να
είναι καθηµερινό φαινόµενο. Το αποτέλεσµα είναι να αποκλείονται
χωριά και κωµοπόλεις του Νοµού, ενώ οι παρεµβάσεις των ∆ήµων και
της Νοµαρχίας βρίσκονται στην κατεύθυνση αποκατάστασης της βα-
τότητας (όπου είναι δυνατόν) και σήµανσης της επικινδυνότητας, χω-
ρίς να µπορούν να καλύψουν το µέγεθος του προβλήµατος. Το επαρ-
χιακό, το δηµοτικό και το αγροτοδασικό δίκτυο έχουν υποστεί τερά-
στια καταστροφή. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Νοµαρχίας 325 δρό-
µοι σε 680 σηµεία έχουν σοβαρά προβλήµατα από κατολισθήσεις-κα-
θιζήσεις. Κεντρικοί άξονες όπως Κρέστενα –Ανδρίτσαινα στο τµήµα
Πλατιάνας-Καλλιθέας σε 8 σηµεία, Θολό-Φιγαλία-Επικούρειος σε 5
σηµεία, Ζαχάρω- Μίνθη-Βρεστό σε 5 σηµεία και πάρα πολλοί άλλοι, σε
όλο το Νοµό. Μάλιστα το ΚΤΕΛ σταµάτησε αρκετά δροµολόγια λόγω
της επικινδυνότητας. Επίσης προβλήµατα δηµιουργήθηκαν και στους
δρόµους Μάκιστος -Πλατιάνα σε 2 σηµεία µε πτώσεις βράχων, Ζαχά-
ρω-Σµέρνα, Μάκιστος-Χρυσοχώρι.

Στη Μάκιστο έχουν υποστεί ζηµιές όλοι οι αγροτικοί δρόµοι. Ειδι-
κότερα κάποιοι έχουν γίνει τελείως απροσπέλαστοι. Όπως ο δρόµος
προς Σπηλιές, όπου έχουν βυθίσει δύο γεφύρια, στην Αιτία κόπηκε
από το ρέµα, στου Κοροµπηλά προς Λακούλες το ίδιο, ο δρόµος από
Αρκούδι προς Γούβα και ο δρόµος προς Παλιολάζι. Το πρόβληµα είναι
µεγάλο, γιατί είναι η εποχή που οι κάτοικοι πρέπει να φροντίσουν τις
καλλιέργειές τους, ενώ µέχρι τώρα κανείς από τους αρµόδιους, δεν
έδειξε ενδιαφέρον.

Την πρώτη του Μάρτη 2009 «έφυγε»

για πάντα ο µπαρµπα-Γιώργης. Ήταν γνω-

στός κυρίως σαν Γραµµατέας, ή Γραµµα-

τίκας κατ’ άλλους, γιατί κατείχε τη θέση

του Γραµµατέα της Κοινότητας από το

1956 µέχρι το 1980, οπότε και συνταξιο-

δοτήθηκε.
Γεννήθηκε το 1915 στη Μάκιστο και

τελείωσε το Σχολαρχείο της Κρέστενας.
Πατέρας πέντε παιδιών και παπούς οκτώ
εγγονιών, άφησε τη Μάκιστο µετά την
πυρκαγιά, όπου έδωσε τη µάχη του, όσο
µπορούσε, για να σώσει το σπίτι. Τα παι-
διά τους τούς πήραν µαζί µε την κυρά-

Κούλα, τη γυναίκα του, κοντά τους.
Πολέµησε στην Αλβανία, επτά µήνες στην πρώτη γραµµή, ώς

ασυρµατιστής και από την Κλεισούρα επέστρεψε µε τα …πόδια.
Ο µπάρµπα-Γιώργης υπήρξε άνθρωπος ευφυής, µε ισχυρή προσω-

πικότητα και άποψη. Ο ρόλος του, λόγω και της θέσης του, ήταν καθο-
ριστικός για τα πράγµατα τού χωριού.

Σηµαντικό όµως κοµµάτι της ζωής του ήταν η ψαλτική. Έµεινε στο
ψαλτήρι για πενήντα ολόκληρα χρόνια!!! Ήταν ο γλυκός ήχος του Επι-
τάφιου, της Ανάστασης και κάθε θρησκευτικής τελετής στη Μάκιστο.
Κι ο αγαπηµένος του ήχος, ήταν ο «πλάγιος του πρώτου» γιατί όπως ο
ίδιος έλεγε: «είναι κλαψερός και νόστιµος και πάει και στα µνηµόσυ-
να».

«…ευλογητός ει Κύριε δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου...
…εύρον πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου…»
Ας είναι αιώνια η µνήµη του και ελαφρύ το χώµα που τον σκέπασε.

∆.Κ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
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• Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης

(ΕΤΑ) σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο

Ολυµπίας διοργάνωσαν εθελοντική δεν-

δροφύτευση στο καµένο πευκοδάσος

Καϊάφα, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

2009. Φυτεύτηκαν στο χώρο, που είχε

καθαρίσει η ΕΤΑ, περίπου 4.000 δεν-

δρύλλια κουκουναριάς σε πρώτη φάση,

από τα 12.000 δενδρύλλια που πρόκει-

ται να καλύψουν συνολική έκταση 120

στρ., µε στόχο την αποκατάσταση του

φυσικού οικοσυστήµατος, ακολουθών-

τας εγκεκριµένη από τις ∆ασικές Αρχές

µελέτη αναδάσωσης.

Επισηµαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί

η πρώτη φάση των εργασιών του έργου

υλοτοµίας. Στο τµήµα που βρίσκεται βο-

ρειοδυτικά, εκτάσεως 350 στρ., έχουν

υλοτοµηθεί όλοι οι καµένοι κορµοί, ενώ

ο ξυλώδης όγκος που προέκυψε προς

εκµετάλλευση έχει µεταφερθεί εκτός

πεδίου. Τέλος, έχει πραγµατοποιηθεί ο

θρυµµατισµός των κλαδιών που απέµει-

ναν και έχει γίνει ο απαιτούµενος καθα-

ρισµός στο µεγαλύτερο τµήµα της έκτα-

σης.

Η ΕΤΑ σχεδιάζει την δηµιουργία ενός

«Οικολογικού Οικογενειακού Πάρκου

Περιπέτειας» για την ευρύτερη περιοχή

του Καιάφα.

Αναπτύσσει τη δηµιουργία ενός ση-

µαντικού πόλου ήπιας τουριστικής ανά-

πτυξης στον Καϊάφα, ένα πρότυπο κέν-

τρο οικοτουρισµού και ευεξίας, φυσικής

ανάτασης και αναψυχής, µε έµφαση στο

περιβάλλον, την αποκατάσταση του φυ-

σικού οικοσυστήµατος, τον πράσινο

τουρισµό, τον οικοτουρισµό σε συνδυα-

σµό µε ήπιες δραστηριότητες ναυταθλη-

τισµού. Πρόκειται για παρεµβάσεις που

θα συµβάλουν ουσιαστικά στην αναζωο-

γόνηση της τοπικής οικονοµίας.

Στη δενδροφύτευση συµµετείχαν

πολλοί φορείς της περιοχής, υπάλληλοι

του ∆ήµου Ζαχάρως, του ∆ασαρχείου,

πυροσβέστες, πρόσκοποι κλπ. ενώ µετά

από λίγες µέρες πραγµατοποιήθηκε και

δεύτερη δενδροφύτευση µε µαθητές

σχολείων, στα πλαίσια της περιβαλλον-

τικής εκπαίδευσης.

• Ο καθαρισµός του υπόλοιπου καµέ-

νου δάσους, το ∆ασαρχείο Ολυµπίας σε

συνεργασία µε την ΕΤΑ, αποφάσισαν να

ολοκληρωθεί µε εργάτες του ∆ασικού

Συνεταιρισµού Τυρνάβου οι οποίοι χρη-

σιµοποιούν µουλάρια για την µεταφορά

των κορµών. Με αυτό τον τρόπο θα απο-

φευχθεί πλέον η είσοδος βαρέων οχη-

µάτων και η ζηµιά στην φυσική αναγέν-

νηση.

21 Μαρτίου, και η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς εκφρά-

ζει απόλυτη απογοήτευσή για την πλήρη πολιτική αδράνεια στον το-

µέα της δασοπροστασίας.

Σχεδόν δύο χρόνια µετά τις τεράστιες πυρκαγιές του 2007 και

σαράντα µόλις µέρες πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής πε-

ριόδου διαπιστώνεται:

• Στασιµότητα στο διαπιστωµένα ελλιπές και αναποτελεσµατικό

σύστηµα δασικής προστασίας και διαχείρισης.

•Απουσία παρεµβάσεων για την αναβάθµιση της επιχειρησιακής

δυνατότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος και των λοιπών αρµό-

διων υπηρεσιών καταστολής.

•Συνέχιση του οµιχλώδους καθεστώτος αντιµετώπισης των αλ-

λαγών χρήσεων γης και των παράνοµων δραστηριοτήτων.

•Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έναρξη έργων πρόληψης,

τη στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών και την οργάνωση του συν-

τονισµού µεταξύ των αρµόδιων φορέων.

«Παρά το γεγονός ότι τα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα να λη-

φθούν για την µακροπρόθεσµη προστασία των ελληνικών δασών, εί-

ναι εδώ και χρόνια γνωστά σε όλους τους εµπλεκόµενους, µέχρι σή-

µερα ουδείς έχει επιδείξει την αναγκαία πολιτική υπευθυνότητα για

να τα θέσει σε εφαρµογή», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος, επι-

κεφαλής περιβαλλοντικών προγραµµάτων του WWF Ελλάς.

Υπενθυµίζεται ότι σε λεπτοµερές πακέτο προτάσεων για ένα

ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό εθνικό σύστηµα δασοπροστα-

σίας, το οποίο διαµορφώθηκε από το WWF Ελλάς πριν από έναν πε-

ρίπου χρόνο, διατυπώθηκαν οι εξής κατευθύνσεις:

• Noµική θωράκιση των δασών και δασικών εκτάσεων, µε ολοκλή-

ρωση του δασολογίου και προώθηση συγκεκριµένων νοµοθετικών

µεταρρυθµίσεων.

• Eνίσχυση των διοικητικών µηχανισµών διαχείρισης και προστα-

σίας των δασών, µε εκλογίκευση του συστήµατος συναρµοδιοτήτων

και δηµιουργία ενιαίου ισχυρού σώµατος δασικής διαχείρισης και

προστασίας. Αυτό θα µπορούσε να προέλθει είτε από την ενίσχυση

και αναδιοργάνωση της δασικής υπηρεσίας είτε από την ίδρυση ενός

νέου σώµατος φύλαξης της υπαίθρου.

• Περαιτέρω εξειδίκευση του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε στόχο

την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών, την

καλύτερη συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς και την ενεργό

συµµετοχή στα έργα πρόληψης των πυρκαγιών.

• Ορθολογική οργάνωση του συστήµατος πολιτικής προστασίας,

µε σαφή προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέ-

ων, ικανό συντονισµό και ουσιαστική ενσωµάτωση του εθελοντι-

σµού.

• Αξιοποίηση της εφαρµοσµένης επιστηµονικής δασικής έρευνας

και πραγµατική αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης και εµπειρίας

κατά τον σχεδιασµό διαχειριστικών παρεµβάσεων και την αντιµετώ-

πιση ζητηµάτων φυσικών καταστροφών.

«Η απουσία πολιτικής βούλησης για προστασία του πολύτιµου

δασικού πλούτου της χώρας προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση» δηλώ-

νει ο κ. ∆ηµήτρης Καραβέλλας ∆ιευθυντής του WWF Ελλάς. «Το

WWF Ελλάς συνεχίζει να παρεµβαίνει δυναµικά, θέτοντας το επι-

στηµονικό δυναµικό του στη διάθεση της πολιτείας και διαµορφώ-

νοντας ολοκληρωµένες προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Η µηδενική

ανταπόκριση της πολιτείας σε αυτές τις δράσεις είναι χαρακτηριστι-

κή της σηµασίας που δίνει στην προστασία των δασών» συµπληρώ-

νει.

Από το WWF

21 Mάρτη Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας

Περιβάλλον

ΚΑΪΑΦΑΣ
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πία, καθότι το υπάρχον κατα-
στατικό δεν απαγορεύει ρητά
την εκλογή δι’ εκπροσώπου. Εν
τούτοις, αν το επιθυµούµε και αν
η παραπάνω πρόταση αλλαγής
του καταστατικού διατυπωθεί
και αιτιολογηθεί επαρκώς από
τους ενδιαφερόµενους, µπορεί
να τεθεί σε ψηφοφορία και να
αποφασίσει πλέον η Συνέλευση
για το αν και µε ποιο τρόπο επι-
θυµεί την οποιαδήποτε τροπο-
ποίηση ή προσαρµογή των επί-
µαχων άρθρων, πάντα υπό την
προϋπόθεση ότι κάθε αλλαγή
δεν θα αντίκειται στη νοµοθεσία.
Ωστόσο, µια τέτοια απόφαση,
επειδή δεν είναι δυνατόν να παρ-
θεί απερίσκεπτα ή βιαστικά και
επειδή αυτή η παρέµβαση στο
καταστατικό δεν είναι κάτι που
γίνεται συχνά, γι’ αυτό θα πρέπει
να αναλάβει το ∆.Σ. να ενηµερώ-
σει εγγράφως όλα τα µέλη του
για το ενδεχόµενο αυτό, επιση-
µαίνοντας τα σηµεία στα οποία
προτείνονται οι αλλαγές, να ζη-
τηθεί από τα µέλη να διατυπώ-
σουν προτάσεις και αφού γίνει η
προετοιµασία αυτή, τότε µόνο
θα είναι δόκιµο, στην επόµενη
πλέον Γενική Συνέλευση, να τε-
θούν τα θέµατα και να παρθούν
αποφάσεις.

Η τοποθέτηση αυτή του νοµι-
κού συµβούλου ήταν σαφής και
λειτούργησε ικανοποιητικά, για-
τί κι εµείς, τα µέλη του ∆.Σ., πι-
στεύουµε ότι θα ήταν πράγµατι
επιπόλαιη και βιαστική κίνηση να
προχωρήσουµε σε µια τροποποί-
ηση, χωρίς να υπάρχει η απαραί-
τητη προετοιµασία και κυρίως,
χωρίς να παρίστανται στη Γενική
Συνέλευση τα µέλη τα οποία εί-
χαν διατυπώσει την πρόταση της
αλλαγής. Βέβαια, κι εµείς έχου-
µε τη γνώµη πως, πράγµατι, το
καταστατικό χρειάζεται σε ορι-

σµένα άρθρα του κάποιες επεξη-
γήσεις, για να µην υπάρχει καµία
ασάφεια και να αποκλείονται
έτσι οι οποιεσδήποτε παρεξηγή-
σεις. Πάνω σε αυτή τη βάση επι-
θυµούµε να εργαστούµε, ώστε
στην επόµενη Γενική Συνέλευση
να πάµε προετοιµασµένοι µε
συγκεκριµένες προτάσεις. Για το
σκοπό αυτό θα χρειαστούµε τη
συνεργασία όλων των µελών
του Συλλόγου.

Η άποψη όµως που υπερί-
σχυσε στη Συνέλευση, την
οποία υπογράµµισε τόσο ο νοµι-
κός σύµβουλος, όσο και πολλά
από τα µέλη που πήραν το λόγο,
ήταν πως: η ουσία σε έναν Σύλ-
λογο σαν τον δικό µας δεν έγ-
κειται τόσο στο να είµαστε σύµ-
φωνοι µε το γράµµα του νόµου,
όσο στο να διατηρούµε µε κάθε
τρόπο την ενότητά µας και αυ-
τήν δεν πρόκειται να την εξα-
σφαλίσει καµιά νοµική διαδικα-
σία, παρά µόνο η καλή θέληση
και η αµοιβαία εµπιστοσύνη των
µελών µας. Εκεί βρίσκεται το
κλειδί της επιτυχίας µας, αν θέ-
λουµε να λέµε τα πράγµατα µε
το όνοµά τους και να µην επικα-
λούµαστε ως αιτίες των διαφω-
νιών µας προφάσεις και κωλύ-
µατα που στην ουσία καλύπτουν
τους εγωισµούς µας και τα πάθη
µας.

Είναι αλήθεια πως στις µέρες
που ζούµε, καθώς όλοι είµαστε
προβληµατισµένοι για το ρόλο
του Συλλόγου και τη δυνατότητα
που έχει, προκειµένου να δώσει
το στίγµα του στα σοβαρότατα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει
το χωριό µας και γενικότερα η
περιοχή µας, πολλοί είναι αρκε-
τά επιφυλακτικοί και ίσως απο-
θαρρυµένοι, καθώς συλλογίζον-
ται –και όχι άδικα– πως είναι
πραγµατικά δύσκολο ένας µι-
κρός Σύλλογος, µε ανύπαρκτους
πόρους και κυρίως µε περιορι-

σµένη πρόσβαση στα κέντρα
αποφάσεων, να µπορεί να διατυ-
πώσει λόγο για το µέλλον. Ακό-
µα χειρότερα, ίσως υπάρχουν κι
εκείνοι που αµφισβητούν ακόµα
και τη σκοπιµότητα της ύπαρξής
του. Κι ενώ κάποιος επιφανει-
ακός παρατηρητής, εσφαλµένα
σκεπτόµενος, θα έλεγε πως οι
παραπάνω απαισιόδοξες από-
ψεις έχουν βάση, πιστεύουµε
πως αυτή είναι µόνο η µία όψη
του νοµίσµατος. Η άλλη είναι
εκείνη που πιστεύει πως ο Σύλ-
λογός µας, ακόµα και µέσα από
τις περιορισµένες δυνατότητές
του, µπορεί και πρέπει να παίξει
θετικό ρόλο στην επιβίωση της
µικρής µας κοινότητας. Όσο ο
Σύλλογος υφίσταται –έστω και
χωρίς να µπορεί να επιτελέσει
ουσιαστικό έργο– και δεν αδρα-
νοποιείται, επιβεβαιώνει τη θέ-
ληση και την ανάγκη των Μακι-
σταίων να τον έχουν ως σηµείο
αναφοράς και εκφραστή της ελ-
πίδας τους για το µέλλον, σαν
πυρήνα συσπείρωσής των. Έτσι
εξηγείται και το γεγονός ότι και
φέτος η προσέλευση των πα-
τριωτών σε αριθµητικό µέγεθος
δεν υστερούσε σε τίποτα έναντι
παλαιότερων, «καλύτερων» επο-
χών. Και τούτο θα πρέπει να µας
βάζει σε σκέψεις και προβληµα-
τισµούς. Κυρίως όµως να µας εν-
θαρρύνει, δίνοντας σε όλους
µας ελπίδα για το αύριο. Εκτός
αυτού, νοµίζουµε πως: ακόµα κι
αν θεωρήσουµε ασήµαντες τις

µικρές, πράγµατι, παρεµβάσεις
και δραστηριότητες που υλοποί-
ησε ο Σύλλογός µας τον περα-
σµένο χρόνο, δεν µπορούµε να
αρνηθούµε πως πρόσφερε στο
χωριό µας και στην ευρύτερη πε-
ριοχή κάτι που δεν µετριέται µε
µεγέθη της αγοράς. Πρόσφερε
κάτι ουσιώδες, το οποίο δεν εί-
ναι άλλο από την αξιοπρεπή στά-
ση του σε θέµατα που έχουν να
κάνουν µε τα προβλήµατά µας.
∆εν συνθηκολόγησε, δεν υποτά-
χτηκε σε καµιά σκοπιµότητα, δεν
σώπασε. Εξέφρασε µε διακριτι-
κό, αλλά σαφή τρόπο την κοινή
γνώµη, το αίσθηµα του δικαίου,
αξίες που κλυδωνίστηκαν µέσα
στη λαίλαπα των εξελίξεων και
στη δίνη των γεγονότων, τα
οποία ξεπέρασαν το ανθρώπινο
µέτρο. Για τούτο και µόνο λέµε
πως αν ο Σύλλογός µας συνεχί-
σει τη δράση του, µε την πάροδο
του χρόνου και καθώς οι πληγές
από τη συµφορά θα αρχίσουν,
στο βαθµό του δυνατού, να
επουλώνονται, τότε ίσως να
µπορέσει να αποτελέσει και πάλι
την αφετηρία για το µέλλον. Με
νέους ανθρώπους, σε ένα διαφο-
ρετικό φυσικό, πολιτισµικό και
ψυχολογικό περιβάλλον από
εκείνο που αγαπήσαµε, που
ωστόσο όµως θα διατηρεί τη µα-
γιά που έµεινε από το παρελθόν
και µε την οποία θα µπορέσει να
συνεχιστεί η ζωή του χωριού
µας.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Συνέχεια από τη σελ. 1

Με στόχο την ενότητα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το ∆.Σ. του Συλλόγου επιφορτίζεται να υλοποιήσει τα παρακά-
τω:

1. Προετοιµασία για την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση
των προτάσεων για την τροποποίηση του κατασταστικού, αν και
εφόσον αυτό αποφασιστεί από το Σώµα.
2. Αποδοχή της αίτησης παραίτησης από το ∆.Σ. του τακτικού
µέλους ∆ιονυσίου Λινού, ο οποίος επικαλέστηκε µε έγγραφη
αίτησή του λόγους ηθικής δεοντολογίας, προκειµένου να απο-
χωρήσει από το συµβούλιο.
3. Προσπάθεια ολοκλήρωσης του φωτογραφικού άλµπουµ,
ώστε το καλοκαίρι να είναι έτοιµο.
4. Ενέργειες προκειµένου να πάρουµε από κρατικό φορέα σα-
φείς και υπεύθυνες απαντήσεις για την καταλληλότητα του νε-
ρού της Μακίστου, από µικροβιολογικής πλευράς.
5. Προστασία των νεόφυτων δενδρυλλίων και πότισµα κατά
τους θερινούς µήνες.
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Ανθολόγιο ελληνικού λόγου
Το παρακάτω απόσπασµα προέρχεται

από το έργο του Πλούταρχου, «Περί Παίδων
Αγωγής». Πρόκειται για ένα δοκίµιο που θί-
γει µε απλό, φιλοσοφικό τρόπο ζητήµατα
που είχαν να κάνουν µε τον ηθικό νόµο που
θα πρέπει να διέπει τον άνθρωπο. Κυρίως θί-
γει το θέµα της ανατροφής των παιδιών

… Για να συνοψίσω, θα πω (και µάλλον
θα φανεί σαν να δίνω χρησµό κι όχι συµβου-
λή) ότι εν αρχή, µέση και τέλος το σηµαντικό
είναι η σπουδαία αγωγή, η σωστή παιδεία
που συνεργούν και οδηγούν στην αρετή και
στην ευδαιµονία. Τα άλλα αγαθά που υπάρ-
χον στη ζωή είναι ασήµαντα και ανάξια λό-
γου. Η ευγενική καταγωγή είναι µεν καλό
πράγµα, αλλά είναι αγαθό που το είχαν κα-
τακτήσει οι πρόγονοι. Ο πλούτος είναι πολύ-
τιµος, αλλά είναι της Τύχης κτήµα, αφού
πολλές φορές τον παίρνει απ’ αυτούς που
τον έχουν και τον δίνει σε ανθρώπους που
δεν ήλπιζαν ποτέ να τον αποκτήσουν. Έπει-
τα ο µεγάλος πλούτος είναι στόχος αυτών
που σουφρώνουν βαλάντια, δηλαδή των κα-
κοποιών στοιχείων, των υπηρετών και των
συκοφαντών.

Το πιο σηµαντικό είναι ότι πλούτο µπο-
ρούν να έχουν και οι χειρότεροι άνθρωποι. Η
δόξα είναι µεν σεβαστό πράγµα, αλλά αβέ-
βαιο. Η οµορφιά είναι απ’ όλους επιθυµητή,
αλλά κι αυτή βαστάει λίγο. Η υγεία είναι πο-
λύτιµη, αλλά ευµετάβλητη. Όσο για τη δύνα-
µη, αυτή είναι αξιοζήλευτη, αλλά την τσακί-
ζουν γρήγορα οι ασθένειες και το γήρας.
Κοντολογίς, όποιος παινεύεται για τη σωµα-
τική του ρώµη, κάνει µεγάλο σφάλµα, γιατί
ασήµαντη είναι η δύναµη του ανθρώπου
µπροστά στη δύναµη ζώων όπως είναι οι
ελέφαντες, οι ταύροι και τα λιοντάρια. Αντί-
θετα, η παιδεία είναι το µόνο απ’ όλα τα αγα-
θά που είναι θεϊκό κι αθάνατο. Τα σηµαντικό-
τερα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης είναι
δύο: ο νους και ο λόγος. Ο νους κυβερνάει
τον λόγο, ενώ ο λόγος υπηρετεί τον νου και
βέβαια αυτόν δεν µπορεί να τον αρπάξει η
τύχη, να τον αφαιρέσει η συκοφαντία, να

τον τσακίσει η αρρώστεια ή να τον ρηµάξει
το γήρας. Γιατί µονάχα ο νους όσο περισσό-
τερο παλιώνει τόσο πιο πολύ ξανανιώνει., κι
ο χρόνος που όλα τ’ άλλα τα σαρώνει, στο
γήρας προσθέτει την επιστηµονική γνώση.
Έτσι και ο πόλεµος, σαν χείµαρρος όλα τα
παρασέρνει και τα σκορπά και µόνο την παι-
δεία δεν µπορεί ν’ αρπάξει. Νοµίζω πως ο
Μεγαρίτης φιλόσοφος, ο Στίλπων, έδωσε
σπουδαία απάντηση στον ∆ηµήτριο, ο οποί-
ος αφού ισοπέδωσε την πόλη και πούλησε
τους κατοίκους της δούλους, τον ρώτησε
µήπως έχασε τίποτε. Ο φιλόσοφος αποκρί-
θηκε: «Τι να χάσω; Ο πόλεµος δεν µπορεί να
λαφυραγωγήσει την αρετή».

Φαίνεται πως και ο Σωκράτης έδωσε µια
παρόµοια απάντηση όταν τον ρώτησε ο Γορ-
γίας, αν δεν κάνω λάθος, τι γνώµη είχε για
τον µεγάλο βασιλιά κι αν τον θεωρεί ευτυχι-
σµένο. «∆εν ξέρω τι παιδεία και αρετή έχει»,
είπε, επειδή σ’ αυτά βρίσκει κανείς την ευ-
δαιµονία κι όχι στα υλικά αγαθά που φέρνει
η τύχη.

Όπως συµβουλεύω να µη θεωρούµε τίπο-

τε σηµαντικότερο από τη µόρφωση των παι-
διών, έτσι και πάλι θα πω ότι πρέπει να επι-
διώκουµε την καθαρή και αυστηρή µόρφωση
και να κρατάµε τα παιδιά µας όσο πιο µακριά
µπορούµε από τις µαταιόδοξες επιδείξεις.
Γιατί το να αρέσω στους πολλούς σηµαίνει
ότι δεν αρέσω στους σοφούς. Αυτό το µαρ-
τυρεί κι ο ίδιος ο Ευριπίδης λέγοντας:

«Γίνοµαι άκοµψος όταν το λόγο δίνω
στον όχλο,

µα σαν µιλώ στους οµοίους µου φαίνοµαι
σοφότερος.

Έτσι το θέλει η µοίρα: όσοι είναι φαύλοι
για τους σοφούς, αρέσουνε στον όχλο».

Πλούταρχος: Ο Πλούταρχος ο Χαιρω-
νεύς ήταν από τους µεγαλύτερους Έλληνες
πεζογράφους της αρχαιότητας, άνθρωπος
µε βαθιά µόρφωση και επηρεασµένος από
την πλατωνική φιλοσοφία. Γεννήθηκε στη
Χαιρώνεια της Βοιωτίας (45-120 µ.Χ) και κα-
ταγόταν από παλιά οικογένεια διανοουµέ-
νων. Πατέρας του ήταν ο Αριστόβουλος ή
Αυτόβουλος, βιογράφος και φιλόσοφος ο
ίδιος.

Σπούδασε στην Αθήνα µε δάσκαλό του
τον ακαδηµαϊκό Αµµώνιο. Ασχολήθηκε µε
τη φιλοσοφία και τα µαθηµατικά και εκπαι-
δεύτηκε στη ρητορική. Έκανε πολλά ταξίδια
και γνώρισε τα µεγαλύτερα πνευµατικά κέν-
τρα της εποχής του. Θεωρείται βέβαιο ότι
ταξίδεψε στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο και
στη Ρώµη. Ο αυτοκράτορας Τραϊανός τίµησε
τον Πλούταρχο δίνοντάς του το αξίωµα του
υπάτου.

Υπήρξε συγγραφέας πολυγραφότατος
µέχρι τα βαθιά γεράµατα. Έγραψε 227 δια-
τριβές από τις οποίες σώζονται 78 και επί-
σης 50 βιογραφίες µεγάλων ανδρών. Τα βι-
βλία του χρησίµευαν ως σχολικά αναγνωστι-
κά κατά τη διάρκεια της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας.

Το δοκίµιο Περί Παίδων Αγωγής, συµπε-
ριλαµβάνεται στη συλλογή που φέρει τον
τίτλο Ηθικά.

Ένα σημαντικότατο δείγμα πολιτισμού, που προσδιορίζει την ανθρώπι-
νη οντότητα, είναι και ο σεβασμός που πρέπει να τρέφει το παιδί απέ-
ναντι στο γονιό του. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος διακατέχεται από
πρωτόγονες εξάρσεις και ορμές, οι οποίες τον κατεβάζουν στο στάδιο
του κτήνους. Στο ποίημα που ακολουθεί αποδεικνύονται περίτρανα
όλα αυτά. Ιδού λοιπόν το ποίημα και ο νοών νοήτω…

Η Μάνα
Ο Δήμος ο σκληρόκαρδος

με χέρια αφορεσμένα
κτυπά και δέρνει αλύπητα

τη μάνα που τον γέννα.

Ως που μια μέρα η δύστυχη,
μες του καημού το βάρος,
πικρά τον καταράστηκε:

– Που να σε κόψει ο Χάρος!

Το λόγο δεν απόσωσε
να κι η κατάρα πιάνει,

να τον κι ο Χάρος πούρχεται
με κοφτερό δρεπάνι.

Τα κόκκαλά του τρίζουνε
τα μάτια αλλοιθωρίζουν,
τα παγωμένα χνώτα του
του λιβανιού μυρίζουν.

– Κυρά, το Χάρο εφώναξες;
Εμένα λένε Χάρο

πούναι τον, μάννα, πούναι τον
το γυιο σου να τον πάρω;

– Παράκουσες κυρ Χάροντα,
μα τη ζωή του Δήμου!

Εγώ για μένα σ’ έκραξα,
όχι για το παιδί μου!

Ι. Πολέμης
(Εξωτικά 1905)
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Κοιτάζοντας μια φωτογραφία

Οι χειµωνιάτικες µέρες και ειδικά οι µέρες µε κρύο ή βροχή, κυλούν πολύ
αργά στη Μάκιστο. Απλές ενασχολήσεις των ηλικιωµένων ανθρώπων όπως
η φροντίδα των ζώων, κάποιο περιβολάκι ίσως, έχουν λιγοστέψει. Ακόµη και
η φροντίδα για τη ζέστη µεταφέροντας κάποια ξύλα για το τζάκι, έχει εκλεί-
ψει. Στο κοντέινερ, δεν υπάρχει η θαλπωρή και η ζεστασιά της φωτιάς. Το
σύµπηµα του ξύλου… Το µικρό καφενείο είναι µια διέξοδος. Και ποιος ξέρει;

Όλο και κάποιος Αθηναίος, επισκέπτης ή περαστικός θα βρεθεί για συντρο-
φιά, για µια κουβέντα… Και για την πρέφα µπορεί να µην συµπληρώνεται
πάντα η τετράδα, αλλά έστω, δύο η τρείς είναι κάτι. Απαλύνει την ερηµιά
της προσµονής…

Κείµενο-φωτογραφία: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη

Αναστάσεως ημέρα

Από τούς Α ί ν ο υ ς (Ιδιόμελα Ήχος α’)

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοὶς
Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν
εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε
οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπο-
ρευθῶμεν αὐτῷ….

ΩΔΗ Η΄

Αὕτη ἡ κλητή
καί ἁγία ἡμέρα,
ἡ μία τῶν Σαββάτων,

ἡ βασιλίς καί κυρία,
ἑορτῶν ἑορτή
καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων,
ἐν ἧ εὐλογοῦμεν
Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.

Ναός Αγ. Μαρίνας - Κύπρος - 14ος αιώνας

Ανάσταση - Μονή της Χώρας - Κωνσταντινούπολη - 14ος αιώνας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων
εύχεται σε όλους Καλό Πάσχα
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Βρέθηκε στην πρωτεύουσα για λίγες µέ-
ρες κα εµείς αδράξαµε την ευκαιρία να κάνου-
µε την κουβέντα µαζί του. Τον συναντήσαµε
στο σπίτι της κόρης του της Έφης, στη ∆ραπε-
τσώνα, η οποία µας φιλοξένησε µε ευγένεια
και συµµετείχε µε ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο
στην κουβέντα µας. Ο Παναγιώτης ∆ηµόπου-
λος, είναι µια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα,
άνθρωπος ιδιαίτερα εφυής και πολυπράγµων.
Ανήκει στην κατηγορία των ελάχιστων συµπα-
τριωτών µας, οι οποίοι άφησαν τη Μάκιστο για
λόγους βιοποριστικούς, αλλά µετά την συντα-
ξιοδότησή τους, επέστρεψαν για να ζήσουν
µόνιµα, στον τόπο που γεννήθηκαν. Χρηµάτι-
σε Πρόεδρος της Κοινότητας, για την περίοδο
82-86.

-Θα θέλαµε να ξεκινήσουµε από τα παιδι-
κά σου χρόνια. Γεννήθηκες στην Μάκιστο;

-Βέβαια στου Μπαράκου και µάλιστα µέσ’
τη γωνιά*, στο παραγώνι* του σπιτιού.

-Στο σπίτι που µένεις τώρα;
-Όχι. Το πατρικό µας, είναι εκεί στο Μελι-

αίικο* και εκεί γεννήθηκα.
-Οι γονείς σου ποιοι ήταν;
-Ο πατέρας µου ήταν ο Μιλτιάδης (∆ηµό-

πουλος Μέλιος) και η µάνα µου η Ευσταθία
(Μέλιαινα) ήταν από του Σκλήβα από τους Κο-
πανιτσαναίους.

-Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια;
- Οι πρώτες µου θύµησες σαν µικρό παιδί

είναι στου Ληρή*, καλοκαίρι, µια φορά που η
µάνα µου είχε πάει για ξύλα κάτω στο ποτάµι
κι εγώ έπεσα από το κρεβάτι κι άλλη µια φορά
που κοιµόµαστε έξω, εγώ ακολούθησα ένα
σκυλί και µε έψαχνε. Άλλη φορά, µου είχανε
φέρει ένα καπέλο από το πανηγύρι του Σεπε-
τώ και όταν η µάνα µου έβαλε το φούρνο, το
έριξα µέσα. Άλλη φορά πάλι, ήταν ένα γου-
ρουνόπουλο και ήθελα να το πιάσω, να το χαϊ-
δέψω, αλλά δεν στεκότανε. Πήρα ένα καλάµι

και το βάρεσα και του έσπασα τη µέση και έτσι
έµεινε και σερνότανε. Η συνέχεια; Με έπιασε
η µάνα µου και µε «πελέκησε», µε κρέµασε
από την ελιά για τιµωρία. Οι γονείς µου, δεν
µπορώ να πω ότι µε πρόσεχαν ιδιαίτερα.
Υπήρχε και η φτώχεια…

-Στου Ληρή είχατε κάποιο «εξοχικό»;
-Είχαµε µια καλύβα και τα καλοκαίρια µέ-

ναµε εκεί.
Εκεί γεννήθηκε κι ο Γιάννης ο αδερφός

µου και µάλιστα, όταν γέννησε η µάνα µας,
µας έστειλε στο χωριό, να φωνάξουµε την Πο-
θογιώργαινα.

-Ήταν η µαµή;
-Ναι, έκανε τη µαµή κι όταν µας είδε, µας

είπε: «τον κάµατε τον δράκο ρέεε»; Το κατά-
λαβε. Και θυµάµαι, ότι ήρθε κι όταν γεννήθηκε
ο Γιαννάκος, ο πατέρας µου τον έβαλε σε ένα
κεραµίδι και τον αλατίσανε και µάλιστα µε
αλάτι χοντρό.

-Είσαστε πολλά αδέρφια;
-Είµαστε τέσσερα, πρώτη ήταν η Αλέξω, ο

Γιώρης, εγώ και τρία χρόνια µετά, τελευταίος
ο Γιάννης.

- Εσύ πότε γεννήθηκες;
-Στις 5 ∆εκεµβρίου 1930, όψιµος.
-Σχολείο σε στείλανε;
-Όταν ήταν να πάω σχολείο, ο δάσκαλος,

ήταν ο παπά-Πόθος, µε έδιωξε γιατί δεν είχα
παντελόνι και ήµουνα ξεβράκωτος. Μου φο-
ράγανε κάτι σαν φουστάνι και µε κοροϊδεύανε
τα άλλα παιδιά. Με λέγανε «Παναγιώτα», ότι
δηλαδή ήµουνα κορίτσι. Και εγώ ήµουνα επι-
θετικός Την άλλη χρονιά µου έφτιαξαν ένα
παντελονάκι, µε γελέκο και µε δέχτηκε. Ήτα-
νε κι ο Αντώνης που µου έκανε τον «κάργα»*
και µε λέγανε «πεσκουρίτα»*.Και ήταν και κεί-
νος φτωχότερος από µας…

-Με ποιους ήσουν συνοµήλικος;
-Με τον Γείτονα τον Λαµπρόπουλο, τον

Αλέξη τον Αθανασόπουλο, τον Λάµπρο το
Λουµπή, την Παναγιώτα του Αναστάση, τη
Μαρία του ∆ηµοδήµου, το Γιώρη τον Κοκκα-
λιάρη, τον Τάκη τον Παυλόπουλο. Ήµαστε
κάµποσα παιδιά.

Μετά ήρθε ο πόλεµος. Κάποιο διάστηµα
για κάνα χρόνο, δεν κάναµε σχολείο. Και θυ-
µάµαι που διάβαζε ο παπάς µια εφηµερίδα, ότι
γινόταν ο πόλεµος στην Πολωνία και µάλιστα
κοίταζε µια φωτογραφία και σχολίασε ότι ολό-
κληροι άντρες και κλαίγανε. ∆εν ήξερε ότι
τους ρίχνανε αέρια οι Γερµανοί. Πήγα µέχρι
την Πέµπτη τάξη, άριστα µε πέντε, τις πέρνα-
γα. Το απολυτήριο του ∆ηµοτικού το πήρα σα-
ράντα χρονών, εδώ στον Πειραιά. ∆εν µε
στέλνανε κάθε µέρα. Έχανα την παράδοση.
Ειδικά στην αριθµητική, τους άφηνα στην πρό-
σθεση και τους έβρισκα στον πολλαπλασια-
σµό. Με την ιστορία κάπως τα κατάφερνα.
Ήσαντε κάποια παιδιά, που παρακολουθούσα-
νε συνέχεια και ξέρανε τα µαθήµατα, αλλά
δεν µου τα λέγανε εµένα. Κι ο παπάς, δεν θυ-
µότανε ότι εγώ δεν ήµουνα στην παράδοση.

-Είσαστε πολλά παιδιά τότε;
-Είµαστε γύρω στα 40 παιδιά. Θυµάµαι που

κάποτε παίζανε κάποιοι αλλά δεν µε παίζανε
εµένα. Μπήκα στη µέση και ήρθε ο Αλέξης να
µε βγάλει. Τον έσπρωξα και χτύπησε σε έναν
τοίχο. Εγώ φοβήθηκα. Έτρεξα και κρύφτηκα
στο Μέλεγο* και ξαναγύρισα µετά από δυο-
τρείς µέρες. ∆εν µε βάρεσε ο παπάς τελικά,
µόνο µε µάλωσε.

-Ήταν αυστηρός σαν δάσκαλος;
-Σε εµάς όχι, αλλά στα δικά του παιδιά ήτα-

νε πολύ αυστηρός.
- Με τον πόλεµο άλλαξε κάτι;
-Με τον πόλεµο άλλαξε, το ότι κάποιοι άν-

θρωποι από το χωριό, φύγανε και όταν γυρί-
σανε είχαν να αφηγηθούν. Είχανε πολεµήσει,
είδανε και ζήσανε άλλα πράγµατα. Άλλαξε
κάπως και η νοοτροπία. Πήγανε στην Αλβανία,
πήγανε σε Ελληνικά σπίτια όπου άλλοι τους
δεχτήκανε και άλλοι όχι…

-Θυµάσαι ποιοι φύγανε για τον πόλεµο;
-Πήγε ο Γιάννης του Παπά και ο Κώστας ο

Μπάµης, που σκοτώθηκαν στον εµφύλιο, ο
Αβράµης ο Πόθος που σκοτώθηκε στην Αλβα-
νία σε Ελληνικό έδαφος, ο Λάµπρος, ο Νά-
σιος, κι ο Σπύρος ο Λουµπής, ο Γιαννάκος του
Παίδαρου, ο Τάσης ο Λαµπρόπουλος, ο Βγε-
νύσιος ο Κοκκαλιάρης, ο Γιάννης του Αναστά-
ση οι Βλαχαίοι, ο Γιώρης και ο Αντρίκας, αυτοί
το κλείσανε το σπίτι τους και πολλοί άλλοι…

-Είχε πολλούς νέους το χωριό τότε και
τους καλέσανε να πολεµήσουν;

-Πολλοί τριάντα-σαράντα άτοµα. Πέντε-
έξι-οκτώ άτοµα φύγανε κοπανιά* και θυµάµαι
που χορεύανε στη µουριά, πριν φύγουνε…Και
κάθε φορά που παίρνανε –ο στρατός- κάποιο
µέρος, την Κορυτσά η άλλο, χτυπάγανε οι
καµπάνες. Μετά ήρθανε οι Ιταλοί µε κάτι µου-
λάρια, µε κάτι καζάνια και στρατοπεδεύσανε
στη Ράχη στο Σχολείο, µε τρία πολυβόλα. Και
πιάνανε νερό χάµου, στο χαντάκι, εκεί µπρο-
στά στου Γιάννου το σπίτι. Πίνανε και πλένανε
τις καραβάνες τους εκεί, η βρύση ήτανε στο
λιτρουβιό, αλλά δεν πηγαίνανε. Μαγερέψανε
κάτι σαν φακή, ζυµαρικό µάλλον και µας δώ-
σανε και εµάς και φάγαµε. Οι δικοί µας γνωρί-
ζανε τα Ιταλικά όπλα, αλλά εκάνανε πως δεν
τα γνωρίζανε. Θυµάµαι που ο Κώστας ο Μπά-
µης είχε µια πλατιά, κόκκινη ζώνη του Ελληνι-
κού Στρατού και του την πήρε ένας Ιταλός.
∆ιαµαρτυρήθηκε στον αξιωµατικό και του την
επέστρεψαν.

-Γενικά οι Ιταλοί, δεν πείραξαν τον πληθυ-
σµό;

-Τότε όχι. Αργότερα πειράξανε εξαιτίας
κάποιον δικών µας προδοτών, που λέγανε ότι
κάποιοι έχουν όπλα. Έφυγε αυτός ο λόχος,
αλλά ερχόσαντε άλλοι, από τη Ζαχάρω και κά-
νανε πλιάτσικο σε κότες, κατσίκια. Μετά
εβγήκε το αντάρτικο, µάλλον είχε βγει από
την αρχή του πολέµου.

Προσωπογραφίες
Παναγιώτης ∆ηµόπουλος
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-Εννοείς το ΕΑΜ*;
-Ναι. Ήταν το ΕΑΜ, αλλά ήταν και το

ΕΒΑΜ* µε τον Καφύρα, που ήταν οι Βασιλικοί.
- Οι Μακισταίοι συµµετείχαν;
- Και στο πρώτο αντάρτικο και στο δεύτε-

ρο. Στην οργάνωση του ΕΑΜ µπήκανε πολλοί
από το χωριό. Ήτανε Γραµµατέας, Φρούραρ-
χος, κάποιοι που ήταν στην Ασφάλεια του
ΕΑΜ που παρακολουθούσε µην κάνει κανείς
καµιά ζηµιά. Υπήρχε η Επιµελητεία που µα-
ζεύανε τα τρόφιµα. Υπήρχε το Λαϊκό ∆ικαστή-
ριο, τριµελές νοµίζω µε πρόεδρο, γραµµα-
τέα που συνεδρίαζε κάτω από του Λάµ-
πρου τις κολώνες και ασχολιότανε περισ-
σότερο µε καµιά κλεψιά, κανένα τσακω-
µό, µε κανένα σύνορο. Αν ήτανε σοβαρό,
πήγαινες στη Ζαχάρω στην Αχτίδα, στο
πενταµελές. Στην Παππαδού ήτανε το
Στρατοδικείο, για όσους ήταν αντίθετοι.
Θυµάµαι που δικάσανε κάποιον, ότι έκλε-
βε σύκα και ο πατέρας του, έπρεπε να
πουλήσει τη γελάδα για να βγάλει τη ζη-
µιά. Κάποιους άλλους, τους δικάσανε για
καυγά και τους κλείσανε στην αποθήκη
των Παπαδαίων-εκεί ήτανε το κρατητή-
ριο. ∆εν είχε φρουρά όµως και τη νύχτα
βγήκανε, πήγανε στις Λάκες,* κόψανε
καρπούζια και γυρίσανε πάλι µέσα. Την
άλλη µέρα τους αφήκανε.

Τότε στην Ένωση*, στο εργοστάσιο,
είχαν µαζέψει τις σταφίδες, σιτάρια κ.ά.
Πήγαν από το ΕΑΜ και σπάσανε τις απο-
θήκες και µπήκε ο κόσµος µέσα και έπαιρ-
νε. Κι από το χωριό πηγαίνανε και παίρνα-
νε. Ο πατέρας µου είχε πάει και έφερε
κρασί. Αλλά κάποιοι τους προδώσανε και
οι Ιταλοί βάλανε µια ριπή και σκοτώσανε
έναν. Μετά έγινε η συνθηκολόγηση* και
κάποιοι Ιταλοί, βγήκανε στο αντάρτικο,
αντιδράσανε στους Γερµανούς. Άλλοι
µείνανε στην περιοχή σαν εργάτες, στον
Μπιλιώνη ήσαντε κάνα-δύο.

-Υπήρχε από τότε ο Μπιλιώνης σαν εργο-
λάβος;

-Βέβαια. Άλλοι δουλεύανε στα χτήµατα
κλαδέµατα, σκαψίµατα-ξέρανε αγροτικές
δουλειές και µάλιστα µερικοί µείνανε µέχρι το
τέλος του πολέµου. Όσους πιάσανε οι Γερµα-
νοί αιχµαλώτους, τους ρίξανε µε το τραίνο µέ-
σα στον Ισθµό της Κορίνθου. Μαζί µε το αν-
τάρτικο δηµιουργηθήκανε και τα Τάγµατα
Ασφαλείας*. Εκεί πήγαν κάποιοι δεξιοί ή κά-
ποιοι που είχανε δηµιουργήσει κάτι στο χωριό
και τους κυνηγάγανε οι αντάρτες. Ήτανε και
κάποιοι που είχαν υποθέσεις µε κοπέλες και
προσπάθησαν να ενταχθούν για να αποφύ-
γουνε το γάµο. Ένας πήγαινε για τα Τάγµατα
Ασφαλείας και ένας άλλος στο ΕΑΜ, αλλά
δεν τους δεχτήκανε και τελικά τις παντρευτή-
κανε. Εγώ βέβαια δεν ήµουνα όλον τον καιρό
εκεί. Με είχανε στείλει υπερέτη, δώδεκα –δε-
κατρίο χρονών.

-Που σε στείλανε;
-Με στείλανε πρώτα στο Μπισχινόκαµπο

σε έναν ∆ηµοαρεστήρη (Αριστείδη ∆ηµόπου-

λο) και έκατσα ενάµιση-δύο χρόνια και του
φύλαγα τα πρόβατα. Πήρα 100 οκάδες αρα-
ποσίτι το χρόνο. Μάλιστα εκείνο το χρόνο εί-
χα µαζέψει αστάχια µε ένα κορίτσι του αφεν-
τικού και τότε πήρα τα πρώτα παπούτσια που
έβαλα στα πόδια µου. Κάτι λινά, ελβιέλες. Αλ-
λά µια µέρα το αφεντικό ήθελε να µε πάει, να
σκάψουµε έναν κήπο. Εγώ ήθελα τις ελεύθε-
ρες ώρες µου να κάνω τα δικά µου. Και όταν
µε έστειλε να φέρω τα πρόβατα του έφυγα.

-Ξαναγύρισες στο χωριό;
-Στο χωριό που έκατσα-τότε νοµίζω ήτανε-

πηγαίναµε τα πράµατα στην Τούρλα*. Μια µέ-

ρα όπως ανέβαινα εκεί στη Γούβα*, είδα έναν
άνθρωπο µε το τουφέκι κατωκέφαλα. Προ-
σπόρισα* και τον έφτασα. Τον εγνώριζα, ήταν
από του Μπισκοίνη. Τον ερώτησα πού πάει και
µου είπε ότι βγήκε για πέρδικες και ότι το
όπλο που κράταγε, δεν είναι πολεµικό. Ήτανε
κι ο Γιώρης ο Μάγκας και είχε δει κι άλλους,
που πήγαιναν ακροβολιστά* ανά πενήντα µέ-
τρα. Του είπα ότι γνώριζα έναν και το είπε στο
χωριό και µετά από δυό µέρες µε κάλεσε ο Κα-
πετανάκης.

-Ποιος ήταν ο Καπετανάκης;
-Ο ∆ιοικητής της Χωροφυλακής στη Ζαχά-

ρω. ∆εν είχε φουντώσει ακόµα το αντάρτικο.
Πρέπει να ήτανε το ’46. Ετοιµαζόσαντε… Με
κάλεσε και µε ρώτησε και εγώ του είπα ότι
γνώριζα κάποιον. Μετά από τρείς µέρες στή-
σανε ενέδρα και τους συλλάβανε πέντε-ήσαν-
τε εφτά και µε ρωτήσανε ποιος είναι και τους
τον έδειξα. Κι εκείνος µου είπε: «Μην µε παίρ-
νεις στο λαιµό σου παιδάκι µου».Αλλά ήτανε
αργά. Αν µου έλεγε ότι είναι αντάρτης, δεν θα
έλεγα τίποτα… Γιατί όσο φύλαγα τα πρόβατα
στο Μπισχοινόκαµπο, εγνώριζα πολλούς αρι-
στερούς και τους έβλεπα µε συµπάθεια. Τα

παιδιά τότε, που πηγαίνανε από τον Κακόβατο
στο Γυµνάσιο, σε όλον το δρόµο τραγουδάγα-
νε αντάρτικα τραγούδια. Οι αντάρτες εκείνοι,
πρέπει να ερχόσαντε από τα Κοτρετσαίικα*.

- Στα Κοτρετσαίκα, υπήρχε κάποιο κέντρο
των ανταρτών;

-Εκεί είχανε κρύψει όπλα οι αντάρτες και
ίσως να υπάρχουν ακόµα. Τους µαρτυρήσανε
και τα βρήκανε κάτω από το αµπάρι.

-Ξανάφυγες από το χωριό;
-Έφυγα πάλι και πήγα σε κάποιον στο Ξη-

ροχώρι και του φύλαγα τα πρόβατα. Αλλά αυ-
τοί δεν µου έδιναν καλά-καλά ούτε να φάω.

Να πούµε, όταν έβγαινε το φρέσκο τυρί
που µου άρεσε, δεν µου εδίνανε ποτέ.

-Άλλο φαγητό σου έδιναν;
-Λίγα πράγµατα, γιατί ήσαντε φτωχοί.
-Αφού ήταν φτωχοί, πως έπαιρναν

τσοπάνο να τους φυλάει τα πρόβατα;
-Κάνανε κι άλλες δουλειές στον κάµ-

πο. Είχανε αµπέλια, σταφίδες, σπέρνα-
νε… Και εγώ ξέσπαγα στα πρόβατα, τα
κοπάναγα. Με φοβέρισε αυτός και έφυγα
κι από κει και ήρθα στο χωριό. Αλλά και
πάλι πήγα στη Ζαχάρω, σε άλλον, πάλι
για πρόβατα. Πρέπει να ήτανε το 1947.
Ήτανε καλός ο Σπηλιαντρίκος(Αντρέας
Σπηλιόπουλος), κλητήρας στην Τράπεζα
και µε πλήρωνε εξήντα δρχ. το µήνα και
ερχότανε η αδερφή µου η Αλέξω, ως επί
το πλείστον και τα έπαιρνε. Κι ο αδερφός
µου ο Γιώργης που ήθελε να πάει χωρο-
φύλακας και είχε µόνο πέντε δρχ. στην
τσέπη του, ήρθε και πήρε το µηνιάτικο και
έτσι πήγε στην χωροφυλακή. ∆εν µου
άρεσε όµως που ήµουνα υπερέτης και
ήθελα να πάω στους ΜΑΥδες. Κάποιος
µου είπε ότι φοβέριζε κι ο Μπισχοιναίος
και δεν µπορούσα να κρύβοµαι.

-Εννοείς τις Μονάδες Ασφαλείας
Υπαίθρου (ΜΑΥ);

-Ναι. Πήγα στον Καπετανάκη και του
το είπα και αν και ήµουνα κοντός, µε πήρανε.
Και πληρωνόµαστε από το ∆ήµο, οι µισθωτοί
έπαιρναν τετρακόσιες δρχ. κι εγώ κάπου δια-
κόσιες πενήντα-τριακόσιες δρχ., και έµενα µέ-
σα, στο θάλαµο γιατί δεν είχα αλλού να µείνω.
Στην Κορδόρουγα, εκεί πάνω που ήταν το Γυ-
µνάσιο παλιότερα. Και ερχόταν η αδερφή µου,
η Αλέξω και έπαιρνε λεφτά. ∆εν µου δώσανε
αµέσως ντουφέκι, αλλά µε βάλανε βοηθό µα-
γείρου. Μετά διώξανε κάποιον και πήρα εγώ
το όπλο του. Είµαστε γύρω στα σαράντα άτο-
µα ΜΑΥδες και Χωροφυλακή και φυλάγαµε τη
Ζαχάρω, στον Άγιο Σπυρίδωνα και στου Μου-
σιαµά. Και τα βράδια, ήτανε ένας Μεταλλό-
πουλος διοικητής, πιάναµε γύρω τα καταράχια
για να µην µας κυκλώσουνε οι αντάρτες και
µας πιάσουνε µέσα. Πότε στον Αλιά, στην
Στρογγυλόραχη, και αλλού. Οι αντάρτες ήτα-
νε πολλοί, ήτανε τάγµα. Μετά από κάποιες µέ-
ρες ήρθε ο Ζάρας* µε εκατόν είκοσι χωροφύ-
λακες. Έπιασε στο Άγιο Σπυρίδωνα, στου
Μουσιαµά, στου Κοτσιαρέλου, στο ∆ηµοτικό
Σχολείο και στο Μαυροβούνι. Ήρθε και για

Προσωπογραφίες

Τα νεανικά χρόνια στη Μάκιστο
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τρείς ηµέρες, ένας λόχος από την Καλαµάτα,
για να πιάσουνε κάποιους Κοµουνιστές. Και
πιάσανε έναν κουρέα από του Σµέρνα, κάποι-
ους Μπισχοιναίους, και άλλους. Είχανε πιάσει
πολλούς και τους είχανε στο κρατητήριο. Κά-
ποιος µου ζήτησε νερό και κατέβηκα κάτω και
τους έδωσα ουλονόνε.

-Πήρες µέρος στη µάχη της Ζαχάρως;
Ναι βεβαίως. Η µάχη έγινε στις 24 Ιουλίου

το ’48. ∆εν ξέραµε τίποτα ούτε φαινότανε κάτι
ύποπτο. Εκείνη τη νύχτα, τρεις και τέταρτο
ακούσαµε πυροβολισµούς και όσο πήγαινε κα-
τεβαίνανε. Εµείς αµέσως πιάσαµε τις θέσεις
µας. Είχανε φτάσει οι αντάρτες στην Στρογ-
γυλόραχη, αλλά τη φυλάγανε Χωροφύλακες
και ΜΑΥδες. Φυλαγότανε κι από τον Άγιο Σπυ-
ρίδωνα και δεν µπορέσανε να την πάρουνε.
Εγώ ήµουνα στο γυµνάσιο και είχα ένα ντου-
φέκι, αλλά δεν είχα ξαναρίξει µε δαύτο. Πήγα
να βάλω τη δεσµίδα αλλά έκανε εµπλοκή και
την πέταγε. Ξαναπροσπάθησα και το κράταγα
κι άρχισα κι εγώ να ρίχνω. ∆εν έβλεπα ανθρώ-
πους, ήτανε νύχτα. Ρίχναµε προς τα εκεί που
βλέπαµε τις λάµψεις από τους πυροβολι-
σµούς. Και η µέρα που πήρε, δεν έβλεπες άν-
θρωπο, εφυλαγόσαντε. Αν τον προλάβαινες…

-Οι αντάρτες είχανε µπει µέσα στην πόλη
της Ζαχάρως;

-Είχανε µπει, κάποιοι ήρθανε από κάτω
από τη γράνα και µας «βάλανε» µε µπαζούκας
αλλά τα φυλάκια δεν µπορέσανε να τα πάρου-
νε,. Κατά τις έντεκα το πρωί έγινε η µεγάλη
µάχη. ∆εν άκουγες παρά µια βουή και µια σκό-
νη. Από το παράθυρο που ήµουνα, έβλεπα αλ-
λά δεν έφτανα. Πέρασε ο Σαράντης –Αρχηγός
της ΜΑΥ και µου είπε «∆ηµόπουλε κατέβα από
κει, θα σκοτωθείς», και πήγε πιο πέρα και σκο-
τώθηκε. Κάποιος Πλατιαναίος, άφησε τη θέση
του στο φυλάκιο, επειδή έπιασε βροχή και πή-
γα εγώ. Και είδα από κάτω, σε µια καλύβα που
κουνιότανε, µια κόφα και νόµισα ότι είναι κά-
ποιος µε πολυβόλο. Το είπα στον Καπλάνη,
που είµαστε µαζί και εκείνος αµέσως πυροβό-
λησε και τελικά ήτανε …το «µαύρο» γαϊδούρι.

-Έγινε µεγάλη µάχη. Τα θύµατα ήταν πολ-
λά;

-Ήτανε δεκαεφτά πολίτες, ΜΑΥδες και χω-
ροφύλακες.

- Και από τους αντάρτες;
-Αυτοί τους νεκρούς τους, τους έπαιρναν η

τους χώνανε και δεν ξέρω πόσοι ήτανε. Εµείς
είδαµε καµιά δεκαριά.

-Τελικά την Ζαχάρω, δεν κατάφεραν να
την καταλάβουν;

-∆εν την πήρανε, γιατί ήταν το τάγµα του
Χρυσούλη -600 άτοµα- που πήγαινε στα Ολύµ-
πια και δόθηκε σήµα. Όταν το εµάθανε οι αν-
τάρτες, υποχωρήσανε προς την Καλίδωνα, Γο-
λέµη και απάνω, προς του Μπαράκου. Ο Χρυ-
σούλης έβαλε από το Σµερναίικο µε όλµους
κατά τα βουνά. Μετά πήγε µια οµάδα έξω, για
εξερεύνηση, αλλά εµένα δεν µε πήρανε.
Εβρήκαµε δυο-τρεις σε κάτι σπίτια µέσα. Εί-
χανε πολυβόλα.

-Πόσον καιρό έµεινες στο σώµα των ΜΑΥ;

-Έµεινα γύρω στους οκτώ-εννέα µήνες.
Ήρθα πάλι στο χωριό και οι γυναίκες, η µάνα
µου, η αδερφή µου αλλά κι ο πατέρας µου, δεν
µε αφήνανε να ξαναπάω. Εν τω µεταξύ υπο-
χωρώντας οι αντάρτες, Αλβεναίοι ήσαντε οι

περισσότεροι, περάσανε από το χωριό και
βρήκανε στο καφενείο τον αδερφό µου τον
Γιαννάκο που ήτανε µικρός και τον πήρανε µα-
ζί τους επειδή εγώ πήρα µέρος στη µάχη. Στο
χωριό ήτανε οι καπεταναίοι, ο Πέρδικας* κι ο
Κονταλώνης*.

-Ο Πέρδικας κι ο Κονταλώνης ήταν καπε-
τάνιοι του ΕΛΑΣ*;

-Τότε ήτανε ∆ηµοκρατικός Στρατός(∆ΣΕ)*.
Τον πήρανε κοντά το Γιαννάκο, και πήγε κοντά
κι ο θείος µου ο ∆ηµοδήµος και είπε στο Νίκο
το Γκότση* ότι το παιδί αυτό έχει έναν αδερφό
χωροφύλακα και έναν αδερφό στις ΜΑΥ και
καλύτερα να το αφήσουνε, γιατί ήταν επικίν-
δυνο. Θα γινότανε σκοτωµός. Και έτσι τον
αφήσανε. Ο Γιαννάκος βέβαια, δεν είχε συνει-
δητοποιήσει τι έγινε. Αφού έµεινα λίγο καιρό
στο χωριό, δεν µπορούσα να καθίσω. Κάποιοι
απειλούσαν. Θα έπρεπε να κρύβουµαι στις πα-
τουλιές*.

-Έφυγες πάλι;
-Ήτανε Αύγουστος και πήγαµε µε την

αδερφή µου για τρύγο, µεροκάµατο, στον
Πύργο. Εκεί τότε, ιδρύανε ένα τάγµα που λε-
γότανε ∆ηµοσυντήρητο, το είχε ιδρύσει ο ∆ή-
µος και πήγα να καταταχτώ. Πάλι µου έλεγαν
ότι είµαι µικρός αλλά τελικά µε πήρανε. Βρήκα
και κάτι γνωστούς, είµαστε 28 άτοµα στην αρ-
χή. Ήτανε επί κεφαλής ο Αµπαριώτης και ο
Βασιλάρας. Μας ντύσανε µε κάτι χακί και αρ-
χίσανε να µας γυµνάζουνε, στο Γυµνάσιο κον-
τά στο Σταθµό. Μαζευτήκαµε ένας λόχος κι
αργότερα γίναµε τρεις λόχοι. Ο Αµπαριώτης
έπαιρνε τους δικούς του, τους Ολύµπιους,

εµένα δεν µε θέλανε.
-Πάλι δεν σε θέλανε;
-Μου λέγανε ότι ήµουνα κοντός, ότι ήµου-

να µικρός και τέτοια.
-Όλο παράπονο ήσουν ότι δεν σε θέλανε.

∆εν µας φαίνεσαι και τόσο κοντός πάν-
τως.(γέλια)

-Ήµουνα κοντός τότε. Τελικά πήγα µε το
Βασιλάρα, ήταν από τη Μιράκα και αρχίσαµε
τις ενέδρες. Πηγαίναµε φρουρά στη ∆εξαµε-
νή, στο Νοσοκοµείο, στα Χαλικιάτικα και κάθε
βράδυ σε διαφορετικό σηµείο, φυλάγαµε να
µην έρθουν οι αντάρτες. Κάναµε και ενέδρες
προς του Κολλίρη και αλλού. Οι αντάρτες κα-
τεβαίνανε και παρενοχλούσαν από γύρω τα
χωριά. Αλλά προς τα Χριστούγεννα εκατέβη-
κε η 9η Μεραρχία. Το τουφεκίδι που έγινε
εκείνο το βράδυ!!! Και µετά συνταχτήκαµε µε
το στρατό. Ήτανε Σύνταγµα και µετά τρεις
ηµέρες µας πήγανε προς τα χωριά της Λαµ-
πείας, ∆ούκα, Βασιλάκι... Ο στρατός είχε
εδραιώσει στου Λάλα, είχε και πυροβολικό.
Ήτανε οι αντάρτες προς του ∆ούκα και «βάλα-
νε» σε ένα Τζιπ του στρατού, το οποίο έδωσε
σήµα στο πυροβολικό και µας είπανε να πάµε
προς τα εκεί. Εκεί τα χρειαστήκανε οι αξιωµα-
τικοί γιατί στο σώµα δεν υπήρχε συνοχή, ήµα-
στε άλλοι 17ρηδες, άλλοι 40ρηδες, άλλοι πε-
νήντα… Λέει τότε ο λοχαγός: «άσε καλύτερα,
µην πάµε γυρεύοντας..». Εκεί ήτανε λόγγος,
δάσος και κάτι χαράδρες. Οι χωριάτες δεν µας
λέγανε τίποτα, δεν µαρτυράγανε. Εφοβόσαν-
τε.

-Ήταν στο δάσος της Φολόης;
-Χαµπηλά κατά τα Κλειδία της Λαµπείας.

Είχαµε βρει καζάνια, πιάσανε κάποιους και µια
κοπέλα. Και κάποιοι Χίτες*, προσπαθούσαν να
την «πειράξουνε» και µάλιστα µέσα στην εκ-
κλησία που τους κρατάγαµε. Κάποιοι που κά-
νανε τους µάγκες… Τους πήγαµε στου Λάλα,
εγώ φύλαγα απ’ έξω από την πόρτα κι αναγκά-
στηκα και µπήκα µέσα µε το όπλο γεµάτο,
κλείδωσα και την πόρτα και τους φύλαγα από
µέσα µέχρι να τους παραδώσουµε. Από εκεί
ήρθαµε στα Ολύµπια και εκεί ήταν ο Μέραρ-
χος και µας είπε, ότι, όσοι θέλουµε να φύγου-
µε από το σώµα, να βγούµε στην άκρη. Οι µι-
σοί βγήκανε. Και µετά έβγαλε µια κατάσταση
και διάβαζε ονόµατα κάποιων που τους έδιω-
χνε.

-Γιατί τους έδιωχνε.
-Γιατί κάποιοι του Αµπαριώτη, Μπαρτζελαί-

οι, Τζελεχωβίτες, όπου περάσανε στα Μα-
κρίσσια, κάνανε βιαιοπραγίες, είχανε σκοτώ-
σει, βιασµούς… Μείναµε γύρω στα σαράντα
άτοµα, τρείς ηµέρες στο Ειρηνοδικείο, στα
Ολύµπια. Κι από κει προσαρτηθήκαµε στο Τάγ-
µα και φύγαµε. Με τα πόδια περάσαµε το πο-
τάµι Ντουάνα προς τα Άσπρα Σπίτια και φυλά-
ξαµε µια νύχτα «νούµερο», κανονικά. Και
έπιασε ένας χιονιάς, Φλεβάρης ήτανε. Είχαµε
κάτι αντίσκηνα που τα µοιραζόµαστε από
τρείς. Κοιµήθηκα ταλαιπωρηµένος και εκεί πά-
γωσα, αρρώστησα άσχηµα. Περάσαµε την άλ-
λη µέρα και τον Αλφειό µε τα πόδια, και έβρε-

Προσωπογραφίες

Στο γάµο του µε την πρώτη του γυναίκα,
την αείµνηστη Ευγενία

Συνέχεια στη σελ. 11

Συνέχεια από τη σελ. 9
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χε!… Πήγαµε στου Ζάχα, εκεί ήταν η Νονά
µου και άφησα µια κουβέρτα, για να ξαλα-
φρωθώ. Από κει πήγαµε στο Ρογγοζιό(Αλει-
φείρα) και µείναµε καµιά βδοµάδα. Κάναµε

επιδροµές προς του Σέκουλα και στη ∆ραΐνα,
είχαµε πληροφορίες ότι οι αντάρτες κάπου
έχουνε ιµατισµό και τρόφιµα. Όλο σκοπό µε
βάζανε. Ενός άλλου, του πετάχτηκε ένας αν-
τάρτης και εγώ µανικώθηκα* για να τον βρω.
Εδώ είναι, ότι ο µικρός, δεν ξέρει τι κάνει…
Εψάχναµε να τον βρούµε µέσα στα κατσοπρί-
νια. Βρήκαµε µια γελάδα από τη Ζούρτσα, την
γνώρισε ένας, σπάσαµε ένα αµπάρι, βρήκαµε
ρούχα, τρόφιµα, προς του Μάτεση βρήκαµε
έναν τσοπάνη µε τριακόσια πρόβατα. Του λέ-
γανε ότι φυλάει αντάρτικα πρόβατα και καµιά
πενηνταριά του τα πήρε ο Βασιλάρας.

Σε µια µεγάλη χαράδρα ήσαντε κρυµµένοι
αντάρτες και τους κυνήγησε ο στρατός και
άλλα αποσπάσµατα, ακούγαµε τους πυροβο-
λισµούς, άλλους τους πήρε το ποτάµι… Βρή-
καµε έναν σε µια καλύβα, είχε πολυβόλο άλ-
λα δεν είχε σφαίρες. Ήταν άγρια µέρη, λόγ-
γος. Από το Ρογγοζιό φύγαµε και ήρθαµε
στην Κρέστενα και εδραιώσαµε στον Αι Γιώρ-
γη, στο καταράχι, ένα-ενάµιση µήνα, αλλά
εγώ αρρώστησα από εκείνο το κρύο που είχα
πάρει. Πήγα στο νοσοκοµείο, µε κράτησε ο
γιατρός αλλά δεν µου είπε ότι έχω πλευρίτη.
Θα είχα βγάλει σύνταξη από τότε. Αλλά µε
πήρε στο σπίτι της µια γυναίκα, που είχε το
γιό της στο στρατό και µου έβαζε καυτή άµµο
στην πλάτη κι από υγρά έγινε ξηρά η πλευρί-
τη. Η ζηµιά είχε γίνει. Από εκεί πήρα απολυτή-
ριο το Μάρτη του ‘49 και γύρισα στο χωριό.

-Τελειώσανε τότε τα Τάγµατα;
-Το ∆ηµοσυντήρητο τελείωσε εκεί. Η ΜΑΥ

συνέχισε κι αργότερα.
-Το απολυτήριο που πήρες, µέτρησε ως

απολυτήριο στρατού;
-Όχι. Εµείς είχαµε πάει εθελοντές. Πιά-

στηκε αργότερα σαν εργάσιµος χρόνος,
εκτός από τη ΜΑΥ. Είχα και υπόλοιπο για το
στρατό. Στο χωριό που ήρθα αρρώστησα πολύ
και έµεινα στο κρεβάτι. Έφαγα κάτι κοτόπου-
λα τη µάνας µου και συνήλθα τελικά. Μετά
από δύο χρόνια, µε καλέσανε περιοδεύον στο
ΚΕΒΟΠ. Υπηρέτησα τρείς µήνες, υπηρεσίες,
γυµνάσια κανονικά και µετά το βρήκανε στις

Αχτίνες αλλά ούτε στο αναρρωτήριο µε στέλ-
νανε. Πήρα αναβολή δύο χρόνια και µετά ξα-
ναπήγα στην Τρίπολη και πήρα απαλλαγή.
Εγώ ήθελα να πάω χωροφύλακας αλλά δεν
γινότανε. Και επέστρεψα στο χωριό.

-Ασχολήθηκες µε τα αγροτικά;
-Νοικοκύρης δεν ήµουνα και είπα να παν-

τρευτώ.
-Πως έγινε αυτό;
-∆ούλευα στις Τρύπες, στον Παναγιώτη το

∆ίπλα, που έκανε το προξενιό. Πήγα στο σπίτι
της νύφης να τη δω, είχα πατήσει και κάτι λά-
σπες. Και αµέσως η κυρά Βγενεία να µου βγά-
λει τα παπούτσια, τις κάλτσες, για να µου τα
στεγνώσει… Εκεί έδεσε το πράγµα.

-Πότε έγινε ο γάµος;
-Στις 25 Μάη του 1958. Μείναµε στο Μελι-

αίικο στην αρχή και µετά πήρα ένα δάνειο για
στάβλο, από την Τράπεζα, και έφτιαξα µια κα-
λύβα µε πλίθες, εδώ που είναι τώρα το σπίτι.
Εγώ εδούλευα τα γεωργικά αλλά και µεροκά-
µατα. Το κάτω γεφύρι στο Συριάνη, εγώ το εί-

χα φτιάξει µε τον Παναγιωτάκη που το είχε
πάρει εργολαβία. Και στην Κυπαρισσία είχα
πάει, φτιάχναµε µια πλαζ Φλεβάρη µήνα, µας
σταµάτησε το ΙΚΑ, είχανε τρυπήσει και τα χέ-
ρια µας από το κρύο και έφυγα. Και στα κερα-
µίδια που φτιάχνανε στο χωριό, ήµουνα κα-
λουπατζής µε τον Βγενήσιο τον Λαµπρόπου-
λο. Ο Αρεστήρης ο Μπρής, ήταν ο τεχνίτης.
Και στο Γαλανόπουλο, τον εργολάβο είχα
δουλέψει-τον είχα κουµπάρο, βάφτισε την
Έφη. Και µε τον Πολυνικόπουλο(Γιώργο Πα-
παδόπουλο), φτιάχναµε κάτι µάντρες, κάτι
φούρνους...

-Το να κατασκευαστεί ένας φούρνος, δεν
χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τέχνη και γνώ-
ση;

-Έµαθα από µόνος µου. Τους περισσότε-
ρους φούρνους στο χωριό, εγώ τους έχω
φτιάξει και µάλιστα έκανα καινούργια τεχνο-
λογία, ώστε να πηγαίνει η φωτιά από τα πίσω

και µετά παίρνει όλο το φούρνο µπαχαριά,
δηλ. «αγκαλιάζει» όλο το φούρνο κι έρχεται
προς τα µπροστά. Φτιάχναµε πρώτα το ντου-
βάρι, σε κάποιους το αφήναµε κούφιο από κά-
τω και ρίχναµε τσιµέντο χωρίς χαλίκια για να
µην σκάει. Βρίσκουµε το κέντρο, προσθέτου-
µε δέκα πόντους από τη µία και αφαιρούµε
πέντε και πέντε πόντους από την άλλη και τον
κάνουµε κούρµπα*. Από πάνω τους χτίζουµε
µε κοµµένο κεραµίδι κυκλικά και για λάσπη,
γλίνα. Αφήνεις κενό µπροστά, για το στόµα.
Και απέξω, αν ήθελες, του έριχνες άµµο θα-
λάσσης. Και πετύχανε όλοι. Από 15-20 φούρ-
νους είχα φτιάξει. Ξέρω πόσα καρβέλια πιά-
νει, της κάθε µιας. Με τον Καψαλάκο(Γιώργο
Ι. Λαµπρόπουλο) και τον Πολυνικόπουλο κά-
ναµε δανεικαριές. Με βοηθάγανε στο σπίτι
και εγώ τους έφτιαξα το φούρνο.

-Ήσουνα και είσαι ακόµη, άνθρωπος πο-
λυµήχανος. Καταπιάνεσαι µε διάφορα πράγ-
µατα και κατασκευές.

-Είχα φτιάξει και µια καλύβα το ’50-52, µε

κυπαρίσσια, πεύκες και γύρω- γύρω πλατάνια.
Και τον άλλο χρόνο έκοψα πλίθες και την
έχτισα. Μια µέρα, πήρα το Λαµπροκώστα από
του Κουµουθέκρα, για να δω πώς χτίζει. Αφού
είδα, έµαθα και δεν τον ξαναπήρα.

-Αυτό θεωρείται για τα σηµερινά δεδοµέ-
να, οικολογικό σπίτι.

-Είχε φέρει κι ο Γιώρης, ο αδερφός µου
ένα γραµµόφωνο-βαλίτσα και µαζευόµαστε,
οι νέοι τότε και χορεύαµε. Το βάζαµε κι έπαιζε
πότε στο σπίτι, πότε σε ένα κυπαρίσσι κατσα-
ρό που ήτανε στην καλύβα.

-Στην Αθήνα, πως προέκυψε και ήρθες;
-∆εν υπήρχανε δουλειές. Έφυγα τον

Οκτώβρη του ’64. Ήταν ένας µπάρµπας µου
Κοπανιτσάνος στον ΣΕΚ τότε, αργότερα ΟΣΕ
και είχε πάει κι ο αδερφός µου ο Γιάννης. Με
πήρανε και µένα σαν Φύλακα Ισόπεδων ∆ια-

Προσωπογραφίες

Με τα παιδιά του Μιλτιάδη και Έφη

Συνέχεια από τη σελ. 10

Συνέχεια στη σελ. 12
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βάσεων, ΠΑΣΑΓΙΟφύλακας. ΠΑΣΑΓΙΟ το λέ-
γαµε. Φύλαγα τις διαβάσεις από τον Πειραιά
µέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Ήρθα µόνος
µου στην αρχή.

-Τα παιδιά, τα είχες τότε;
-Τους άφησα στο χωριό µε τη µάνα τους,

την Έφη 4 χρονών και τον Μίλτο 2 χρονών και
ήρθα πρώτα, για να ειδώ πως θα πάει. Έκατσα
κάνα-δυο χρόνια µοναχός µου. Στην αρχή
βρήκα σε µια ταράτσα, ένα δώµα στη Λεύκα,
στα καµίνια του ∆ουλαβέρη, που δεν είχε ού-
τε τουαλέτα… Είχα µια γκαζιέρα που µια µέ-
ρα µάλιστα πήρε φωτιά… Βρέθηκε ο Μπάµ-
πης ο Γεργούλιας και µου βρήκε ένα δωµά-
τιο στην αρχή, µετά πήρα και το άλλο, στην
Άγια Σοφιά. Ήµουνα και µαστοράκος και
του έκανα κι επισκευές και έµεινα εκεί δε-
κατέσσερα χρόνια.

-Με την οικογένεια πλέον;
- Κατέβηκα στο χωριό και τους πήρα, η

Έφη θα πήγαινε σχολείο. Πριν τους φέρω,
µάζευα τέσσερις ηµέρες ρεπό, δεν ήτανε
πενθήµερο τότε και κατέβαινα για να τους
βλέπω. Έκανα αίτηση κάθε µήνα, για ρεπό.
Βέβαια, άµα ήθελε, δεν τα έδινε ο αρχιερ-
γάτης. Κάποτε µου ζήτησε και του έφερα
λάδι από το χωριό. Το έδωσα στο Γιάννη να
του το δώσει και εκείνος το έβαλε σε ένα
µπουκάλι που µύριζε πετρέλαιο. Μετά δεν
µου έδινε τα ρεπό και εγώ τον ανάφερα. Εί-
πε για το λάδι και τον έβγαλαν εκτός υπη-
ρεσίας ένα µήνα.

-Επειδή «λαδώθηκε»;
-Ναι. Αλλά µε ταλαιπωρήσανε…Όταν

αρρώστησε η γυναίκα µου, δεν µπόραγα να
κοιµηθώ για πολύ καιρό. Πήγα σε πόσους
γιατρούς κι ο καθ’ ένας ανάλογα µε την ει-
δικότητα που είχε, µου έδινε κι από µια συντα-
γή. Αγανάχτησα και τους ζήτησα µόνος µου,
να µε βάλουνε σε κανένα «µουρλάδικο». Με
βάλανε στο Μαρκοµηχελάκιο. Κάτι χάπια µου
δίνανε, για να κοιµάµαι. Εκεί, µου λέγανε κά-
ποιοι: «εσύ, αφού δεν έχεις τίποτα, για σύντα-
ξη ήρθες; ».

-Σε «υποψιάσανε» να κάνεις τον άρρω-
στο;

-Ναι και έκατσα µέσα, πέντε µήνες. Έβγαι-
να όµως κι έξω, είχα το µηχανάκι τότε και κα-
λή παρέα… Το τράβηξα και έτσι έβγαλα τη
σύνταξη από τον ΟΣΕ, το 1980. Είχα δουλέ-
ψει παράλληλα σαν παλιατζής, µάζευα παλιο-
σίδερα και στο Λιµάνι, και στην Αγορά φορτώ-
ναµε λιπάσµατα και στην οικοδοµή… Αλλά
και η γυναίκα µου, η Βγενική δούλεψε, ήτανε
δηµιουργική. Όταν είδε ότι δεν έβγαινε µε το
µισθό, µόνη της ηθέλησε να δουλέψει. Και
βοήθησε πολύ στην οικογένεια. Κράταγε κάτι
παιδάκια στην αρχή, µετά καθαρίστρια στο λι-
µάνι. Αλλά αρρώστησε και λίγο πριν βγω στη
σύνταξη «έφυγε»τον ∆εκέµβρη του ‘80… Θα
ερχόµαστε µαζί στο χωριό, το είχαµε αποφα-
σίσει. Τα παιδιά είχανε πάρει το δρόµο τους.
Η Έφη είχε περάσει στη Σχολή και ο Μέλιος
πήγε φαντάρος. Εγώ τελικά, γύρισα µόνος
µου στο χωριό το ’81. Και άρχισα δουλειά στα

αγροτικά, γκρέµισα το σπίτι, βγήκα και πρό-
εδρος.

-Πότε εκλέχτηκες Πρόεδρος;
-Το ’82 βγήκα πρόεδρος µε 63% και ανέλα-

βα το ’83. Κάναµε και οργάνωση του ΠΑΣΟΚ.
-Ήταν ο αέρας της «αλλαγής» τότε;
-Είχαµε κάνει την κηδεία της ∆εξιάς στο

καφενείο. Την Ελένη την βάλαµε Γραµµατέα
του ΠΑΣΟΚ και µετά διορίστηκε Γραµµατέας
της Κοινότητας. Είχε φύγει µε σύνταξη ο
Γραµµατέας, ήταν κι ο πατέρας της Πρόεδρος
και βόηθαγε. Έµαθε τη γραφοµηχανή και ορι-
σµένα πράγµατα. Στην αρχή ήταν άµισθη, µε-
τά της κάναµε σύµβαση. Πριν όµως βγω πρό-

εδρος, µου φτιάχνανε και συµπεθεριά.
- Ήσουνα αρκετά νέος ακόµη και χήρος.
-Πήγαµε στα Ροδινά, στου Μπρουµάζι,

στην Κράνα, για κάτι Αθηνιώτισσες µου λέγα-
νε…. Τότε όµως είχε έρθει στο χωριό η Χρι-
στούλα από την Τρίπολη και έµενε µε την
Βγενυσία. Την φλέρταρα και κουβεντιάζαµε
κάπου-κάπου. Την βρήκα µια µέρα, της µίλησα
και τα κανονίσαµε µοναχοί µας για να παν-
τρευτούµε. Το γράψαµε και σε µια τοπική
εφηµερίδα. Ο Αλέξης, ο γαµπρός της, δεν
ήθελε µε τίποτα. Αλλά βοηθήσανε τα κορίτσια
του, που την είχανε βγάλει κι από το ψυχια-
τρείο… Και παντρευτήκαµε το Σεπτέµβρη του
1984 στο Σχολείο.

-Ο πρώτος πολιτικός γάµος που έγινε στο
χωριό;

- Και ο µόνος. Παντρευότανε ο Πρόεδρος
δηλ. εγώ και τον πάντρεψε ο Αντιπρόεδρος
που ήταν ο Θανάσης ο Λαµπρόπουλος, µε
κουµπάρο τον κουνιάδο µου το Χρίστο.

-Πες µας τώρα για τα χρόνια της προ-
εδρίας σου.

-Στο συµβούλιο που είχα, δεν µου έφερε,
κανείς αντίρρηση ποτέ. Ούτε από την άλλη
παράταξη. Το Λάµπρο, που ήταν επί κεφαλής,
τον είχα στις ∆ηµόσιες Σχέσεις και τον έστελ-
να οπουδήποτε έξω. Οι αποφάσεις ήταν πάν-
τα οµόφωνες.

-Ποια ήταν τα πιο σηµαντικά έργα που έγι-
ναν επί προεδρίας σου;

-Τότε βγήκανε τα δάνεια για τα σεισµό-
πληκτα. Εφτά δάνεια µου έδωσε ο Νοµάρχης
και µάλιστα µείνανε και τα παλιά σπίτια, δεν
τα κατεδαφίσανε αυτοί που πήρανε τα δά-
νεια. Του Κοκκαλιάρη του Βγενήσιου, του
Αλεξάκη, του Γιαννάκου, του Στάθη του
Λουµπή, το δικό µου…

-Έφη: Θα ήθελα να σηµειώσω εδώ, ότι κά-
ποια στιγµή ο Νοµάρχης, ο Παπαδόπουλος,
του είπε ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήµατα. Αν
µπορεί να κάνει κάτι, µε αυτεπιστασία. Αν και
«αγράµµατος» το αντελήφθη...

-Βγήκα πρόεδρος, µε όρεξη να κάµω
δουλειά. Και µε λίγα λεφτά, έκανα πολλά
πράγµατα. Είχα πάρει το Μπιλιώνη για ερ-
γολάβο και µου είπε ότι …δεν µαζεύει ψί-
χουλα της αυτεπιστασίας. Έφερα τον Πα-
ναγούλια και µε το ζόρι παλεύαµε να φτιά-
ξουµε κάτι… Με κάτι παιδιά από του Γολέ-
µη, ρίξαµε το τσιµέντο από το σπίτι µου µέ-
χρι του Αντώνη, στον κεντρικό δρόµο που
γινότανε κολτσιούρα* άµα έβρεχε. Τον κά-
τω δρόµο από το δικό µου και τη µάντρα,
µέχρι το Καµίνι. Η πλατεία, στην εκκλησία,
πριν ήτανε µέχρι του παπά το µνήµα. Με το
Γιάχο από την Πλατιάνα, τη στρώσαµε µέ-
χρι πέρα και αφήσαµε ένα κοµµάτι για να
παίζουνε µπάλα. Τον Γιάχο έφερα και για το
γεφύρι στον κάµπο, όπου έβγαινε το ρέµα
όταν έβρεχε και του είπα: «θα σου δώσω το
έργο, άµα µου φτιάσεις 300 µέτρα δρόµο».
Είχε έρθει κι ο Νοµάρχης τότε, κάνανε µε-
λέτη και έδωσε κάποια χρήµατα, το φτιάσα-
µε το γιοφύρι και δρόµο, από του Πόθου Νί-
κου, του παπά, µέχρι το Μύλο. Και για το
γεφύρι στου Ληρή ζήτησα και µου βγάλανε

800.000, αλλά δεν φτάνανε. Του πρότεινα να
γίνει µε εκείνα όσο πάει και την άλλη χρονιά
το υπόλοιπο. ∆εν το δέχτηκε και τελικά την
άλλη χρονιά έδωσε αλλά τόσα, αλλά δεν
ήµουνα εγώ πρόεδρος. Ρίξαµε τσιµέντο στο
δρόµο προς το νεκροταφείο και µέχρι του
Λάµπρου του Λουµπή. Με δικά µου έξοδα, το
δρόµο από του Γιώρη Βλάχου µέχρι του Θανά-
ση Τσάτσαρη. Φτιάξαµε κάτι γεφύρια µέχρι
την Αγριλιά, µέχρι τις Σπηλιές και στο Αγιώρη
την Υδροµάστευση. Έφερα το Γιάχο για την
υδροµάστευση και έπρεπε να φτιάξουµε και
το δίκτυο γιατί θα έχτιζε ο Γιαννάκος ο Αθα-
νασόπουλος και πέρναγε µέσα στο δικό του
και διαµαρτυρήθηκε. Θα στοίχιζε διακόσιες
χιλιάδες. Ήρθε ο Νοµάρχης, του το είπαµε
και τα έδωσε. Αλλάξαµε τις σωλήνες από το
δρόµο µέχρι τη δεξαµενή, κάναµε ένα φρεά-
τιο στην Καρυά και επισκευάσαµε το δίκτυο.

Το δρόµο από τον Πλάτανο ως του Μανώ-
λη (Ελίτσα), πού ΄ναι κλεισµένος τώρα, δια-
µόρφωση από το χωριό στις Ξιφάρες, από το
χωριό στου Λειρή, στις Ξιφάρες διάνοιξη για
τα Λαµπρείκα και τα Παυλέικα.

Το σηµαντικότερο που φοβήθηκα, ήτανε η
αντίδρασή του Λάµπρου του Λουµπή και του
Αντώνη του Παυλόπουλου για να κοπεί δρό-
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µος µέσα από τα χωράφια τους, αλλά τελικά
δεν µου είπανε τίποτα.

Με έρανο έφτιασα τον δρόµο για την Πα-
ναγιά και τον δρόµο από του Γιώρη του Βλά-
χου τ΄αλώνια µέχρι του Αριστοµένη. Εγώ σε
τέσσερα χρόνια έκανα έργα που άλλοι δεν τα
έκαναν σε είκοσι.

Ξαναέβαλα για πρόεδρος αργότερα, αλλά
φύγανε κάποιοι και βγήκε ο Νίκος.

Εµείς είχαµε µια «παρέα» για τις εκλογές,
αλλά κάποιοι τη χαλάσανε, που πηγαίνανε
πότε από εδώ και πότε από κει, οπότε εβγαί-
νανε οι άλλοι…

Τώρα, δυο χρόνια είναι χαλασµένος ο δρό-
µος στην Αγριλιά και το γεφύρι στα λιθάρια
εβύθισε…

Εγώ µετά ασχολήθηκα µε άλλα πράγµατα.
Με αγροτικά, έβανα κάτι αραποσίτια, είχα πά-
ρει µια ποτιστική µηχανή και την έβαλα στο
Άµπουλα. και στον κάµπο, µέσα στο αραποσί-
τι έβανα ελιές για να ποτίζονται. Και στου Λει-
ρή είχα ελιές, καήκανε τώρα αλλά θα βάλω
άλλες. Θα φτιάξω γρανιά, να φεύγουνε και τα
νερά. Αλλά ασχολήθηκα και µε το σπίτι.

-Το σπίτι σου κάνει αίσθηση. Έχουµε την
εντύπωση ότι είναι «χειροποίητο».

-Το έχω φτιάξει όλο µε τα χέρια µου. Στο
µόνο που πήρα εργάτες είναι για σοβά και το
µάρµαρο και κανένανε για να µου φτιάνει το
µπετό. Τα έκανα κι αυτά, αλλά ήτανε µεγάλη
δουλειά… Μου είχε φέρει κι ο Μέλιος µια
µπετονιέρα… Το επάνω το έφτιαξα γιατί µια
φορά, µε µια αστραπή, κάπου ράισε και έµπα-
σε νερό. Τι να κάνω. Έπιασα και το έχτισα. Κα-
λούπια, σίδερα, κολόνες, όλα µόνος µου.

-Ήσουν εφευρετικός και εφάρµοζες πολ-
λές πατέντες. Είχαµε δει που είχες σ’ένα
τζάκι κάποιο κοµµάτι της φρέζας και ένα πα-
λιό ψυγείο σαν εντοιχισµένο ντουλάπι. Είχες
µεράκι µε το σπίτι.

-Έφη: Ήταν παιδικό απωθηµένο.
-Εκεί που γεννήθηκα, έµπαινε το νερό µέ-

σα, έσταγε όλο. Όταν έριχνε χαλάζι εκουκου-
λωνόµαστε.(γέλια).

-Όµως «πιάνουν» τα χέρια σου. Έχεις κα-
ταπιαστεί µε πολλά και τα κατάφερνες. Πολ-
λοί από εµάς, για διάφορα πράγµατα που χά-
λαγαν, απευθυνόµαστε σε σένα για επι-
σκευή.

-∆ουλέψανε πολύ τα χέρια µου. Και στον
εργάτη ήµουνα από πάνω.

-Έχεις δύο παιδιά και δύο εγγόνια;
-Τα παιδιά µου καλά είναι, ποτέ δεν µου

γυρέψανε, δουλεύουνε, είναι τακτοποιηµένα.
Τα εγγόνια µου σπουδάζουνε.

-Για τα τελευταία γεγονότα, για τις φω-
τιές θέλεις να αναφερθείς;

-Εγώ από τότε, αρρώστησα. Γιατί, είχαµε
δει φωτιές. Αλλά αυτό το πράγµα που έγι-
νε…Ούτε µε το Ιµπραήµ, δεν έγινε τέτοια κα-
ταστροφή.

-Για το µετά τις φωτιές, Τι έχεις να πεις;
-Ήρθε πολύ βοήθεια και φάγανε ορισµένοι

και θα τρώνε χρόνια. Εµάς, µας έσωσε ότι µέ-
ναµε χάµου στο δρόµο και µας δίνανε τίπο-

τα…
- Το σπίτι, σού το παρέδωσαν;
-Όχι. Και γράφτηκε στις εφηµερίδες, ότι

µου το δώσανε. Εγώ έφυγα από το κοντέινερ
για να βγάλω το χειµώνα και έβαλα µόνος µου
το καλοριφέρ στο σπίτι. Στο κοντέινερ µε το
αιρκοντίσιον, µου ήρθε να πληρώσω ένας λο-
γαριασµός της ∆ΕΗ, 328 ευρώ!

-Γίνονται τα καινούρια σπίτια.
Πιστεύεις ότι θα αναστηθεί το χω-
ριό;

-Μπα!!! Αφού και εγώ κάποιες
φορές σκέφτοµαι να νοικιάσω στη
Ζαχάρω για να είµαι κοντά στους
γιατρούς…Και έχω ρίξει τόσα χρή-
µατα στο σπίτι. Για διακοπές κάποι-
οι, ίσως…

-Γενικά είσαι ευχαριστηµένος
από τη ζωή σου;

-Καλά είµαι και τώρα, αλλά θα
µπορούσα να είχα κάνει κάτι άλλο
κάπου αλλού, αν είχα περισσότερα
χρήµατα… αν είχα φύγει νωρίτερα
από το χωριό, αλλά έπρεπε να φυ-
λάξω τον πατέρα µου και την µάνα
µου γιατί είχανε φύγει τ’ αδέρφια
µου…

Λεξιλόγιο:
Γωνιά, Παραγώνι: ∆ίπλα στο

τζάκι
Μελιαίικο: ∆ηµαίικα σπίτια
Λειρή: Τοπωνύµιο κοντά στο ποτάµι
Κάργα: Ζόρικο
Πεσκουρίτα: Εξοχή, κάτι που εξέχει
Μέλεγο: Τοπωνύµιο νότιανατολικά του

χωριού
Κοπανιά: Με τη µία
ΕΑΜ: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο,

αντιστασιακή οργάνωση που ιδρύθηκε το
1941 µε πρωτοβουλία του ΚΚΕ.

ΕΒΑΜ: Εθνικό Βασιλικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο

Λάκες: Τοπωνύµιο ανατολικά στο χωριό
µε περιβόλια και πηγάδια

Ένωση: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Συνθηκολόγηση: Υπογράφτηκε στις 8 -9-

1943 από την κυβέρνηση Μπαντόλιο και σή-
µανε την απόσυρση της Ιταλίας από το συνα-
σπισµό του Άξονα και στις 11 -10- 1943, κήρυ-
ξε τον πόλεµο κατά της Γερµανίας.

Τάγµατα Ασφαλείας: Ένοπλα σώµατα Ελ-
λήνων που συγκροτήθηκαν από τους Γερµα-
νούς εναντίον των αντιστασιακών οργανώσε-
ων στην Κατοχή.

Τούρλα: Τοπωνύµιο προς το βουνό
Γούβα: Τοπωνύµιο στους πρόποδες του

βουνού
Προσπόρισα: Τάχυνα το βήµα
Ακροβολιστά: Αραιή διάταξη στρατιωτι-

κού τµήµατος σε γραµµή
Κοτρετσαίικα: Τοπωνύµιο-µικρός οικισµός

πίσω από το βουνό
Ζάρας: Γεννήθηκε το 1915 στο Λογγό. Αν-

θυποµοίραρχος Χωροφυλακής, ∆ιοικητής
Αποσπάσµατος. Μετά τον Ελληνο-ιταλικό πό-
λεµο στην Αλβανία όπου υπηρέτησε σαν επι-

λοχίας πλαισίωσε τις εθνικιστικές οµάδες
Ολυµπίας και πολέµησε εναντίον του ΕΑΜι-
κού κινήµατος και του ∆ΣΕ ενώ µετά το τέλος
του πολέµου εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας.

Πέρδικας: ∆ηµήτρης Γιαννακούρας (Πέρ-
δικας): ∆ιοικητής Αρχηγείου Μαινάλου, αντι-
συνταγµατάρχης της 3ης Μεραρχίας του ∆ΣΕ

στην Πελοπόννησο. Σκοτώθηκε τον Αύγου-
στο του 1949, στο Μαίναλο.

Κονταλώνης: Γιώργος Κονταλώνης Από-
φοιτος της Σχολής Ευελπίδων, πολέµησε
στην Αλβανία και στην κατοχή πήρε µέρος
στην Εθνική Αντίσταση και πολέµησε στον
ΕΛΑΣ ως λοχαγός. Επιτελάρχης 3ης Μεραρ-
χίας του ∆ΣΕ Πελοποννήσου στον Ταΰγετο,
αντισυνταγµατάρχης.

ΕΛΑΣ: Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτι-
κός Στρατός, αντιστασιακή οργάνωση που
έδρασε κατά την Κατοχή(1941-44) ως στρα-
τιωτικό σκέλος του ΕΑΜ.

Γκότσης Νίκος: ∆ιευθυντής ∆ικαστικού,
αντισυνταγµατάρχης της 3ης Μεραρχίας του
∆ΣΕ στην Πελοπόννησο.

∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδος (∆ΣΕ): Η
µεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση προσκείµενη
στο ΚΚΕ κατά τη διάρκεια του ελληνικού εµ-
φυλίου πολέµου(1946-1949).

Πατουλιές: Σύµπλεγµα θάµνων
Χίτες: Μέλη της οργάνωσης Χ, η οποία

ήταν η µετονοµασία της "Στρατιωτικής Οργα-
νώσεως Γρίβα" που ιδρύθηκε την περίοδο της
γερµανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1941 στην
Αθήνα από τον αντισυνταγµατάρχη Πεζικού
Γεώργιο Γρίβα. Η µετονοµασία έγινε τον Μάρ-
τιο του 1943.

Μανικώθηκα: Έτρεξα πολύ γρήγορα
Κούρµπα: Κοίλωµα
Κολτσιούρα: Λάσπη

Επιµέλεια: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη
∆ιονύσης Κοκκαλιάρης
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ… ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η κραυγαλέα ασέβεια προς τους

πυρόπληκτους και τους ευεργέτες αυτών

Ο πύρινος εφιάλτης της µαύρης ηµέρας, αυ-

τής της 24-8-07, άφησε πίσω του στάχτες, απο-

καΐδια, σωρούς ερειπίων, φτώχεια, απόγνωση και

ανείπωτη δυστυχία.

Οι κατατρεγµένοι της υπαιτιότητας ενός ατό-

µου και της κρατικής ολιγωρίας και ανοργανω-

σιάς έπεσαν εν αιθρία στη δίνη ενός φονικού τυ-

φώνος, απωλέσαντες εν µια νυκτί τα πάντα. Το

τραγικότερο όλων είναι ότι συγγενείς τους έγι-

ναν βορά της αδηφάγου πυρκαγιάς, κατέστη δε

µεγάλο πρόβληµα και η µακάβρια αναγνώρισή

τους, σωστή φρίκη.

Πρόκειται, εν ολίγοις, περί µιας δυσπερίγρα-

πτης τραγωδίας, η εµβέλεια της οποίας άγγιξε τις

ευαίσθητες χορδές της µακρινής Αυστραλίας. Οι

άνθρωποι τούτης της προοδευτικής ηπείρου,

αναδειχθέντες αφ’ εαυτών σε ανυστερόβουλους

φιλανθρώπους, προσέφεραν το περίσσευµα της

ψυχής τους. Και τούτο, για να συµβάλουν ενερ-

γώς στην ανακούφισιν των πραγµατικών αναγ-

κών των πραγµατικά δύστυχων ανθρώπων. Εκεί-

νων, οι οποίοι, δυστυχώς, δια βίου θα κουβαλούν

την πρωτόγνωρη δοκιµασία τους, αποτελούντες

συνάµα φωτεινό παράδειγµα ηρώων, που αναδεί-

χτηκαν σε ιδιαιτέρως κρίσιµες ώρες. Και διεφύ-

λαξαν αλώβητη την αξιοπρέπειά τους, δεν επαι-

τούν, όπως γίνεται αλλαχού και παρέµειναν υπε-

ρήφανοι και εντροπαλοί φτωχοί, ξέρουν τα βου-

νά από χιόνια. Αυτούς τους ατυχείς του ενιαίου

∆ήµου Ζαχάρως αναζήτησαν οι Αυστραλοί και

προσέφεραν ως αρωγήν το όχι ευκαταφρόνητο

ποσό των 1.800.000 ευρώ. Αλλά «άλλαι µεν αι

βουλαί δωρητών, άλλα δε ο Θεός της µαταιοδο-

ξίας κελεύει», κατά παράφρασιν του γνωστού

τοις πάσι αρχαίου ρητού.

Είδαµε και ακούσαµε εµβρόντητοι τον επικε-

φαλής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να δη-

λώνει σε γνωστό τηλεοπτικό σταθµό (κανάλι

στην αργκό) το αµίµητο, παραµένοντας ωστόσο

ακλόνητος στη θέση του: «Σε καθένα πυρόπλη-

κτο αντιστοιχεί η βοήθεια των 412 ευρώ. Είναι

προσβλητικό να δοθεί το ποσό αυτό στους πυρό-

πληκτους, καλύτερα µε το σύνολο της ενίσχυσης

να γίνει ένα µνηµείο – µέγαρο στη Ζαχάρω αρχι-

κά τριώροφο, µετατραπέν εν συνεχεία σε διώρο-

φο.

Εδώ επισηµαίνεται ότι το εν λόγω µέγαρο

ανεγείρεται σε οικόπεδο προοριζόµενο για χώρο

πρασίνου, έχει γίνει προ πολλού σχετική δηµοσί-

ευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνε-

πώς παραβιάζεται ένας ακόµα νόµος του Κρά-

τους. ∆ηλαδή, η καταιγιστική παρανοµία δεν λέει

να κοπάσει µε τίποτε, η µια διαδέχεται την άλλη,

δεν «προκάνουµε» να πάρουµε ανάσα. Κατά την

άποψη των εξοικειωµένων µε τα χοντρά πορτο-

φόλια, τα 412 ευρώ είναι προσβλητικό ποσό για

τους πυρόπληκτους, ήδη προλετάριους, γνωστού

όντος ότι «ο βρεγµένος δεν φοβάται τη βροχή».

Ο εστί µεθερµηνευόµενον: οι πεινασµένοι, οι κα-

ταρρακωµένοι, οι αρρωστηµένοι από την ολέθρια

φωτιά µπορούν να ανθέξουν και την υπέρτατη

δυστυχία. Είναι προτιµότερον, σκέφτηκαν σοβα-

ροφανώς, µε την παραπάνω οικονοµική ενίσχυση

να ανεγερθεί δηµαρχιακό µέγαρο στη Ζαχάρω.

Είναι ένα έργο που θα µείνει, πράγµατι ένα µνη-

µείο που θα παραπέµπει στην επινοηθείσα ιδιότυ-

πη αναδιανοµή του πλούτου υπέρ των πλουσίων

πάντα, µε αυτοσχέδια παροχή σε µια πολύ δύ-

σκολη συγκυρία, τον τόπο µας. Και έτσι θα περά-

σουν καλά οι επιλεκτικά ευνοούµενοι και εµείς

της περιφερείας του ∆ήµου, πάντα ευκολόπιστοι

και πάντα προδοµένοι, χειρότερα, προς δόξαν

της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος που θερι-

εύει και βασιλεύει στην πανευκλεή χώρα µας.

Όµως, ας ανακτήσουν την πνευµατική τους

διαύγεια οι αρχιτέκτονες των παρόµοιων εγχει-

ρηµάτων, που λειτουργούν όπως βούλονται σε

ένα κράτος αδρανοποιηµένο, που απλώς υπάρ-

χει…

Κανένα διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του

οποίου διάγουν, εν συγκρίσει µε τους πυρόπλη-

κτους, βίον τρυφηλόν και χλιδάτο, δεν δικαιού-

ται να µετατρέψει τον σκοπό της δωρεάς, χωρίς

τη συναίνεση των δωρητών. ∆ιότι µια τέτοια µε-

τατροπή δεν θεραπεύει τη δυστυχία, οπότε ελ-

λείπει το προαπαιτούµενο της φιλανθρωπίας,

της αγαθοεργίας, της µόνης που παρεκίνησε

τους δωρητές να συµπαρασταθούν ηθικά και οι-

κονοµικά στους αναξιοπαθούντες. Ουδείς εκ

των Αυστραλών θα έστεργε να βοηθήσει, αν γνώ-

ριζε ότι µε τα χρήµατά του τελικά θα κτιζόταν δη-

µαρχιακό µέγαρο, µη συγκαταριθµούµενο στα φι-

λανθρωπικά έργα. Βεβαίως, και ο Ελληνικός Ερυ-

θρός Σταυρός εξ ορισµού συµπαρίσταται στον

πάσχοντα άνθρωπο και δεν παρέχει ενισχύσεις,

για την ανέγερσιν µεγάρων και επαύλεων περιω-

πής, που θα καµαρώνουν δίπλα από την χειµαζό-

µενη περιοχή, αυτό είναι πρόκληση.

Τα χρήµατα της δωρεάς πρέπει να δοθούν εξ

ολοκλήρου στους κατοίκους της µαρτυρικής Αρ-

τέµιδας και σ’ εκείνους της Μακίστου. Τα δύο αυ-

τά χωριά, παρεκτός της ολικής καταστροφής της

περιοχής τους, είχαν τα περισσότερα ανθρώπινα

θύµατα, είκοσι έξι (26) τον αριθµό απανθρακώθη-

καν. Εποµένως, εδώ εντοπίζονται οι περισσότε-

ρον δυστυχούντες, έχοντες πραγµατική ανάγκη

οικονοµικής ενισχύσεως. Τα χρήµατα τα προορι-

ζόµενα σαφώς για την στήριξη των πολλαπλώς

εξαθλιωµένων συµπολιτών µας κανένας δεν δι-

καιούται να διαθέσει, µάλιστα µε µεθόδευση

σφόδρα αµφισβητουµένη, για αλλότριους σκο-

πούς, αυτό είναι ιεροσυλία.

Το νόµιµον και ηθικόν, ο περιώνυµος αυτός

αξιακός άξονας, περί του οποίου επ’ εσχάτων πο-

λύς λόγος εγένετο, δεν συντρέχει εν προκειµέ-

νω και περί αυτού πρόκειται. Και θα αποτελεί

εσαεί άγος και όνειδος εκείνος ο οποίος τάδε

έφη σε καφενείο κωµοπόλεως εγγύς τους Πύρ-

γου: «έλα µωρέ! Πέθαναν 70, µα θα σωθούν

7000» (Εφηµερίδα ΑΥΓΗ 15-908), όπως και ο έτε-

ρος αποφανθείς µετά την καταστροφή, αφοπλι-

στικά: «δεν θέλουµε δέντρα, ξενοδοχεία θέλου-

µε…». Μνήσθητι Κύριε ηµών.

Και προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως, ευχό-

µαστε εκ βαθέων να γίνει δηµαρχιακό µέγαρο

στη Ζαχάρω, µε προδιαγραφές δανεισµένες από

την αµερικάνικη ταινία «Τόλµη και γοητεία».

Όµως, το έργο να ενταχτεί στα οικεία προγράµ-

µατα του κράτους που διαθέτει τους αναγκαίους

πόρους και τα µέσα, δεν είµαστε αυτόνοµοι, είµα-

στε κοµµάτι της πολιτείας.

Τα χρήµατα, δε, της δωρεάς να διατεθούν, ως

η βούληση των δωρητών ορίζει, όπως είπε η γκα-

µήλα: χάθηκε ο ίδιος δρόµος;

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ. Ο λαός είναι πολύ εξοργισµένος

για τις απίθανες εξουσιαστικές παρανοµίες κατά

την χρήση του κρατικού µηχανισµού. Και είναι

διάχυτη η επιθυµία να πέσει βαρύς πέλεκυς στις

κεφαλές των επίορκων διαχειριστών του κοινού

βίου, ώστε να σταµατήσει η ξέφρενη πορεία της

ασυδοσίας. Ιδού η Ελλάδα, ιδού και το πήδηµα.

Σωκράτης Γρηγορόπουλος

∆ιόνυσος 23-9-08

Λάβαµε

Ποιος έχει πέτρινη καρδιά να µην αναστενάξει
Απ’ της Ζαχάρως τα χωριά σαν πάει και περάσει;

Αυτά που θα σας διηγηθώ δε λέγονται µε λόγια
Θ’ ακούσετε αντρίκια κλάµατα αντρίκια µοιρο-
λόγια

Οι βάρβαροι πώς άντεξαν, πώς βάσταξε η καρ-
διά τους
να βλέπουν µάνες να καίγονται µαζί µε τα παιδιά
τους;

Τίποτα δεν απόµεινε µόνο αποκαΐδια
Κάηκαν στάνες, πρόβατα, κάηκαν στάνες, γίδια

Κάηκε και ο Αντιδήµαρχος τον έλεγαν Αντώνη
Πάλεψε µε τον χάροντα στο µαρµαρένιο αλώνι

Κανείς δεν το περίµενε ο άσπλαχνος ο χάρος
Ν’ απλώσει το δρεπάνι του στο ∆ήµο της Ζαχά-
ρως

Αυτό που ‘παθε η χώρα µας ποτέ δεν είχε γίνει
Θυµίζει την καταστροφή που έγινε στη Σµύρνη.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΟΛΟΣ)
ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
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Αριστοµένης Γρηγορόπουλος
Άστρος Κυνουρίας

Κύριοι,
Εύχοµαι σε όλους Χρόνια Πολλά και το Νέο Έτος
2009 που ανέτειλε να φέρει σε όλο τον κόσµο ει-
ρήνη, υγεία και προκοπή.
Εύχοµαι επίσης να αντιµετωπιστούν τα προβλή-
µατα, που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα του Αυ-
γούστου του 2007, στην περιοχή της ιδιαίτερης
πατρίδας µας και να αποκατασταθεί η οµαλή και η
εύρυθµη ζωή.
Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Όπως συµβαίνει σε διάφορα γεωγραφικά διαµε-
ρίσµατα της χώρας µας, έτσι και στην περιοχή
που βρίσκονται και τα χωριά µας, οι κάτοικοί της,
από πολύ παλιά, επικοινωνούν µεταξύ τους µι-
λώντας µια διάλεκτο, η οποία έχει αρκετά στοι-
χεία αποκλειστικά δικά της.
Η γενιά µας που γεννήθηκε και µεγάλωσε στο
χωριό, τότε έσφυζε από ζωή, έχει έντονα βιώµα-
τα και ευχάριστες αναµνήσεις, διότι ζήσαµε όλες
τις εκδηλώσεις της παράδοσης και κυρίως µάθα-
µε και µιλήσαµε τη γνήσια και αυθεντική γλώσσα
των προγόνων µας.
Όσοι φύγαµε από την γενέτειρα και δυστυχώς
αποτελούµε τη συντριπτική πλειονότητα, δεν
ήταν εφικτό να συνεχίσουµε να εκφραζόµαστε
µε την µητρική µας γλώσσα, δεδοµένου ότι τόσο
στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον
συναναστρεφόµαστε µε άτοµα που κατάγονται
από διάφορες περιοχές, µε διαφορετικά βιώµατα
και άλλες παραδοσιακές συνήθειες.
Ωστόσο όταν βρισκόµαστε στις πατρογονικές
µας εστίες και ανταµώνουµε τους συντοπίτες
µας, ξυπνούν οι µνήµες κι’ έρχεται στην επιφά-
νεια ο πλούτος της γλώσσας µας και τότε έχου-
µε την πηγαία έκφραση και την απόλυτη επικοι-
νωνία.
Καθώς η θύµησή µας, µας γυρίζει πίσω στα παιδι-
κά µας χρόνια και ξαναζούµε νοερά την όµορφη
ζωή του χωριού µας, νοιώθουµε ανείπωτη χαρά
και βαθιά συγκίνηση, αντικρίζοντας όµως την ση-
µερινή οδυνηρή πραγµατικότητα, ένας πόνος
σφίγγει τις καρδιές µας.
Η γλώσσα του τόπου µας µαζί µε τα ήθη, τα έθιµα
και το δηµοτικό τραγούδι, αποτελούν βασικά
στοιχεία της ταυτότητας µας.
Γι’ αυτό καθήκον µας είναι να διατηρήσουµε ζων-
τανή αυτή την κληρονοµιά και να τη µεταδώσου-
µε στους νεότερους, όµως µε την αποµάκρυνση
από τα χωριά µας από τα χωριά και την εγκατά-
σταση σε αστικά κέντρα, εξαιτίας του γεγονότος
ότι οι προοπτικές για καλύτερη επαγγελµατική
αποκατάσταση και βελτίωση των συνθηκών ζωής
ήταν απολύτως δυσοίωνες, δεν υπάρχει δυνατό-
τητα να µεταλαµπαδεύσουµε την παράδοσή µας
στη νέα γενιά.
Ο ξέφρενος ρυθµός της αστικής ζωής, όπου κυ-
ριαρχεί η µοναξιά, το άγχος, η ταχύτητα, ο υπερ-
καταναλωτισµός και ο ατοµικισµός, µας αλλο-
τριώνει και µας αποξενώνει από τις παραδοσια-
κές συνήθειες.
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά µερικές
λέξεις της διαλέκτου µας, για να µας ταξιδέψουν
νοερά στις ρίζες µας, να αγκρουµαστούµε τις συ-
νοµιλίες των συµπατριωτών µας και να αγροική-
σουµε τον ιδιαίτερο τρόπο οµιλίας και έκφραση.

Αβάρα(η): Είδος παρασιτικού εντόµου
Αλουπογανίζω: Γυρίζω άσκοπα, χαζεύω
Αλανιάζω: Τιµωρώ κάποιον πολύ αυστηρά
Αλαφιάζοµαι: Ξαφνιάζοµαι
Αλµπαζιά(η): Η συµφορά «κακή αλµπαζιά να
σ’έβρει»
Αναγλιτσιάζω: Γεµίζω γλίτσα, ακαθαρσίες

Αµποδάω: Εµποδίζω
Άµπουλας : Η µικρή πηγή νερού

Αναγελάω: Κοροϊδεύω
Αναγογιέµαι: Ανακτώ τις δυνάµεις µου
Ανάκαρο(το): Η δύναµη, η αντοχή, το κουράγιο
Ανακλαρίζουµαι : Ανοίγω τα χέρια µε ταυτόχρονη
παρατεταµένη εκπνοή
Ανασµίδια(τα): Τα µικρά γουρούνια
Ανάχρειο(το): Το χρειαζούµενο πράγµα
Αποσπερού : Απόψε
Απλογιέµαι : Απαντάω
Αχάραγο, µπονόρα, σµούρτσα: Πολύ πρωί
Βάιζα: Το κορίτσι
Βελέσι(το): Είδος φούστας που το φορούσαν οι
ηλικιωµένες γυναίκες
Βοιδόγλυµα: Σε ορισµένα µικρά παιδιά,τα µαλλιά
σε κάποιο σηµείο του µετώπου είχαν κλίση προς
τα επάνω. Το έλεγαν βοιδόγλυµα γιατί επικρα-
τούσε η αντίληψη ότι σχηµατίστηκε από γλείψιµο
βοδιού.
Βρέντα(η): Η µικρή βόλτα
Βουτσέλα(η): Το µεγάλο βαρέλι. Μεταφ. ο πολύ
χοντρός άνθρωπος
Γλίνα(η): Η λάσπη
Γούλα(τα): Τα ούλα
∆ρούγα(η): Το αδράχτι χωρίς το σφοντύλι
∆ρυµόνι(το): Το κόσκινο
Έµπυο(το): Το πύο
Εδιάκα: Επήγα
Ζάγκλα(η): Η στροφή
Ζέγνω: Ζεύω, βάζω στο ζυγό
Ζιακουτάω: Πιέζω, ζουλάω
Ζουνάρι της καλόγριας(το): Το ουράνιο τόξο
Ζουρλάς(ο): Η φλογέρα
Θράσιο(το): Το άνοστο
Ίγκλα(η): Ο ιµάντας που χρησιµεύει για το δέσιµο
του σαµαριού στο ζώο
Καλόγερος (ο): Μεγάλο σπυρί µε έµπυο
Καλντάω: Κουράζοµαι
Καντινάτσα (η): Το µάνταλο
Καουτσούκια(τα): Τσαρούχια φτιαγµένα από
καουτσούκ
Κάρµα (το): Το ψοφίµι. Μεταφ. ο εξασθενηµένος
άνθρωπος
Κατακασάρα(η): Το κατακάθι
Κατσιφάρα(η),αντάρα: Καταχνιά «πόχει ανταρί-
τσα στην κορυφή και καταχνιά στη ρίζα» δηµ.
τραγούδι
Κατούντα(η): Η προκοπή, η πρόοδος «να ιδούµε
την κατούντα σου»
Κάφυρο(το): Το ρουθούνι
Κεραµίδες (οι): Κοκκινωπές κηλίδες στα πόδια
που προκαλούνται από τη φωτιά όταν καθόµαστε
πολύ κοντά για να πυρωθούµε
Κλαφουνάω: Κλαψουρίζω
Κλωνά(η): Η κλωστή
Κοκόσια(η): Το καρύδι
Κοκοσιέλι(το): Το χαλάζι
Κονίδα(η): Αυγό παρασιτικού, όπως η ψείρα, ο
ψύλλος κ.ά.
Κόπιτσα (η): Α) ο σκόρος, Β) µικρή αγκράφα
Κορφιάς(ο): Το οριζόντιο δοκάρι που αποτελεί
την κορυφή της στέγης
Κουλούµπα: Η οµάδα ατόµων
Κουτσούνα (η): Κούκλα φτιαγµένη από πανιά
Κραίνω: Κρυώνω
Κρένω: Μιλάω «Αγγέλλω κρένει η µάνα σου, δεν
ξέρω τι σε θέλει» λέει το δηµοτικό µας τραγούδι
Κωθώνι(το): Ο βλάκας
Λάτα(η): Ο τενεκές
Λάφι(το): Το ελάφι «δεν κυνηγάω λαγούς και λά-
φια» δηµ. τραγούδι
Λειτουργιά(η): Το πρόσφορο
Μαγάρα(η): Η ακαθαρσία, η λέρα. Μεταφ. ο φαύ-
λος άνθρωπος
Μάγγανα (τα): Οι φασαρίες «δε θέλω νάχω µάγ-

γανα»
Μαλάθα(η): Το µεγάλο κοφίνι µε στενό στόµιο
όπου φυλάσσεται το ψωµί
Μαλιναρίζω: Τροµάζω
Ματαράτσι(το) : Μεγάλος σάκος
Μέντζα(η): Η ιδιοτροπία, η παραξενιά
Μουτζούλι(το): Η πληγή
Μουτσουτσούνια(τα): Η προσποίηση κάποιου ότι
δεν του αρέσει κάτι
Μουρσέλα (η) :Κοµµάτι τυριού (φέτα)
Μπέρµπενο(το): Ο ανάξιος λόγου, ο τιποτένιος
Μπλουγούρι(το): Παραδοσιακό φαγητό που φτιά-
χνεται µε σιτάρι κοµµένο µε λιθάρι
Μπούλα(η),µπαρµπούτα(η): Το καρναβάλι
Μπρίσκαλο(το): Το αγίνωτο σύκο
Μώρα(η): Ο εφιάλτης «µώρα και τουράγνιση να
σε βρει»
Νόνα(η): Η γιαγιά
Ντεµπιχιάζω: Έχει την έννοια ότι καπαρώνω χω-
ρίς να δίνω καπάρο
Ντρίτσα(η): Το ψάθινο καπέλο
Ντραµουζάνα(η): Η νταµιτζάνα
Ξεφταλαγιάζω: Αγουροξυπνάω κάποιον
Πείρος(ο): Το ξύλινο πώµα µικρής τρύπας του βα-
γενιού
Περιστανίζω: Ενοχλώ, στενοχωρώ, προκαλώ δυ-
σφορία σε κάποιον
Πλαντάζω: Νιώθω µεγάλη στενοχώρια «να σκά-

σεις και να πλαντάξεις»
Προσβέλνω: Προσβάλλω
Ρεµπούφλα(η): H ρεπούµπλικα-είδος αντρικού
καπέλου
Ρογός(ο): Ο χώρος φύλαξης του άχερου
Ρουγκάλια(η): Το αυλάκι που σχηµατίζεται από το
βρόχινο νερό
Ρουκουλάω: Κατρακυλάω
Σάψαλο(το): Ο καταβεβληµένος, ο εξασθενηµέ-
νος
Σγάρτσα(η): Η βρώµα
Σγούψιµο(το): Το σκύψιµο
Σεληνιάρης(ο): Ο επιληπτικός
Σιακά: Ίσια κάτω
Σιαπάνου: Ίσια πάνω
Σιαπέρα: Ίσια πέρα
Σιάλιγκας(ο): Ο σαλίγκαρος
Σιαλντάω : Πετάω κάτι µακριά
Σιγενικό(το): Η τρέλα
Σκαλούγκι(το): Το σκαλοπάτι
Σκλιµουριέµαι: Σιγοκλαίω µουρµουρίζοντας
Σούγλος (ο): Ο κουβάς
Σουρτάρι(το),σούρτι(το): Το συρτάρι
Στατέρι(το): Ο στατήρας, το καντάρι
Στρίποδο(το): Τα ξύλινα υποστηρίγµατα των σα-
νίδων του κρεβατιού
Συµπάω: Συµµαζεύω τα δαυλιά της φωτιάς, υπο-
δαυλίζω. Μεταφ. παρακινώ, παροτρύνω κάποιον
Σφάρδακλας(ο): Ο βάτραχος
Τραγάλια, σπερνά(τα): Τα κόλλυβα
Τράιστο(το): Το ταγάρι, το σακούλι
Τρεµποκουκουράω : Κρυώνω υπερβολικά
Τροχίλια(τα): Θρύψαλα, σµπαράλια
Τσέρα(η): Η νοστιµιά
Τσιέπια(τα): Τα κέρατα
Τσιουλώνω: Τεντώνω «τσιούλωσε το αυτί του να
ακούσει τι λέµε»
Τσίντζιρας(ο): Ο τζίτζικας
Χαβδαλώνω: Κάθοµαι µε ανοικτά τα πόδια «χα-
βδάλωσε τη φωτιά λες και είναι µόνος του»
Χιουµάω : Ορµάω «µου χιούµηξε το άλογο και µα-
λινάρισα»
Χορίδι(το): Ασβέστη
Χουρχούρα(η): Η µικρή σάβρα
Χυούνω : Χύνω
Χωρίστρα(η) :Το χώρισµα των µαλλιών του κεφα-
λιού «δεξιά µεριά είναι η πλύστρα σου κι αριστε-
ρά η χωρίστρα σου»δηµ. τραγούδι

Λάβαµε
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ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ

Σε προηγούµενο τεύχος αναφερθήκαµε στην αναγκαιότητα κοπής

των καµένων δένδρων που βρίσκονται πάνω στο οδικό δίκτυο και ειδικά

στα δέντρα του κοιµητηρίου, λόγω της µεγάλης επικινδυνότητας που

ενέχουν. Είχαµε απευθυνθεί στο ∆ήµο Ζαχάρως, δυστυχώς χωρίς απο-

τέλεσµα και κατόπιν απευθυνθήκαµε στο ∆ασαρχείο Κρέστενας. Το ∆α-

σαρχείο µας απάντησε µε έγγραφο (Α.Π.362/2-2-09), ότι αδυνατεί να

προβεί στην παραπάνω ενέργεια και µας παρότρυνε να το πράξουµε µε

δικά µας µέσα και µε τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος.

Το αποτέλεσµα είναι ότι τα καµένα δέντρα πέφτουν, προξενώντας

ζηµιές στους τάφους του κοιµητηρίου και το χειρότερο απειλώντας τη

σωµατική ακεραιότητα και τη ζωή των ανθρώπων που επισκέπτονται το

κοιµητήριο. Έχουν ήδη αναφερθεί περιπτώσεις συµπατριωτών µας που

φτάνοντας στα µνηµεία των προσφιλών τους, βρέθηκαν προ της δυσά-

ρεστης έκπληξης να τα δουν κατεστραµµένα από κυπαρίσσια που είχαν

πέσει µόλις πριν λίγες ώρες. ∆εν είναι δύσκολο να αναλογιστούµε τι θα

µπορούσε να είχε συµβεί αν αυτό γινόταν λίγο αργότερα ή τι µπορεί να

συµβεί στο µέλλον, όταν κάποιος δεν θα έχει την τύχη µε το µέρος του.

Κοντολογίς, για να επισκεφθεί κάποιος το κοιµητήριο θα πρέπει να κάνει

πρώτα την προσευχή του και να επικαλεστεί τη θεά τύχη για να επιστρέ-

ψει σώος στο σπίτι του. Κάποιοι συγχωριανοί µας, αγανακτισµένοι, απει-

λούν ήδη να καταφύγουν σε αγωγές κατά του ∆ήµου.

Γιατί πρέπει να φτάσουµε στα άκρα;;;

ΤΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΟ

Ορισµένα πράγµατα που κληρονοµήσαµε από τους προγόνους µας

είναι µοναδικά και τόσο όµορφα. Κάποια µάλιστα σηµατοδοτούν τον

τρόπο ζωής και τον ανθρώπινο µόχθο κάποιων άλλων εποχών, πριν την

εκµηχάνιση της γεωργίας. Αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόµενες

γενιές και είναι χρέος η προστασία τους. Βεβαίως, τυπικά είναι κληροδο-

τήµατα και ανήκουν σε κάποιες οικογένειες. Αλλά λόγω της µοναδικό-

τητάς τους, είναι σαν να ανήκουν σε όλο τον κόσµο που θα ήθελε να τα

δει, να τα γνωρίσει και να τα θαυµάσει. Ο λόγος γίνεται για το Γιαννα-

καίικο Πετράλωνο, µοναδικό όχι µόνο στη Μάκιστο µα και στα γύρω χω-

ριά, το οποίο λόγω των έργων ανοικοδόµησης των καµένων σπιτιών που

το περιβάλλουν, υπέστη δυστυχώς τεράστια ζηµιά. Ελπίζουµε οι αγαπη-

τοί συµπατριώτες στους οποίους ανήκει, όταν τελειώσουν οι εργασίες

για την οικοδόµηση των σπιτιών τους, να φροντίσουν και για την αποκα-

τάσταση του µνηµείου.
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αιχµές
∆ΕΥΑΖ

Όπως όλοι γνωρίζουµε, από δηµοσί-
ευµα του προηγούµενου τεύχους της
εφηµερίδας, τα αποτελέσµατα της µι-
κροβιολογικής ανάλυσης του νερού
ύδρευσης της Μακίστου είναι ανησυχη-
τικά, όσον αφορά την καταλληλότητά
του προς πόση. Για το λόγο αυτό το ∆Σ
του Συλλόγου προέβη σε έγγραφη επι-
στολή προς την ∆ΕΥΑΖ, εκφράζοντας
την ανησυχία του και ζητώντας την συµ-
βολή της αρµόδιας υπηρεσίας για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Η ∆ΕΥΑΖ µέχρι τώρα δεν έχει απαν-
τήσει στο έγγραφο του Συλλόγου.

Προέβη, ωστόσο, σε ανάλυση νερού
για χλωριούχα, νιτρώδη, νιτρικά, αµµω-
νία, σίδηρο και µαγγάνιο, όπου προσυ-
πογράφεται η καταλληλότητά του και
την οποία ανάλυση ανάρτησε στο καφε-
νείο του χωριού. Όµως, η δηµοσίευση
αυτή δεν περιλαµβάνει την πολύ σηµαν-
τική µικροβιολογική ανάλυση του νε-
ρού, πράγµα που µας κάνει να αναρωτη-
θούµε µήπως η υπηρεσία δεν προέβη
στην παραπάνω ανάλυση ή αν προέβη, µήπως δεν την δηµοσίευσε.
Αυτή ακριβώς η παράµετρος της ανάλυσης είναι που εγείρει σοβα-
ρότατα ερωτήµατα και ανησυχία για την καταλληλότητα ή µη του

πόσιµου νερού του χωριού µας.
Το νερό είναι ένα δηµόσιο αγαθό που αφορά όχι µόνο τους κατοί-

κους και τους επισκέπτες, αλλά και κάθε περαστικό και γι’ αυτό το
λόγο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την πρέπουσα σοβαρότητα.

Η ανάλυση του νερού από την ∆ΕΥΑΖ
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