
Έχουν περάσει δύο
χρόνια από το «ολο-
καύτωµα» και ακόµα

οι πληγές είναι εµφανείς
στον τόπο µας. Μέσα από αυτή
την καταστροφή φάνηκε περί-
τρανα πόσο γυµνοί και εκτεθει-
µένοι στους κινδύνους ήµαστε,
πόσο αγνοούσαµε το κακό που
επρόκειτο µε µαθηµατική ακρί-
βεια να µας συµβεί, πόσο ανοχύ-
ρωτοι βρισκόµασταν µπροστά σε
ένα φαινόµενο, που αργά ή γρή-
γορα θα συνέβαινε. Όταν λοιπόν
συνέβη, χύθηκαν κιλά µελάνης
για να γραφτούν όλα όσα θα
έπρεπε να έχουµε προβλέψει, να
έχουµε προετοιµάσει. Κατανα-
λώθηκαν ώρες τηλεοπτικού χρό-
νου, για να εντοπιστούν οι παρα-
λείψεις, τα λάθη και οι ολιγωρίες
των υπευθύνων, που βρέθηκαν
απροετοίµαστοι µπροστά στο
τραγικό γεγονός…. Αυτά τελεί-
ωσαν. Και ερχόµαστε τώρα, δύο
χρόνια µετά, όταν η µελάνη έχει
στεγνώσει και το ενδιαφέρον των
τηλεοπτικών συνεργείων είναι
εστραµµένο σε άλλα, περισσότε-
ρο «αποδοτικά» θέµατα, να βρι-
σκόµαστε στην ίδια µοίρα µε την
προηγούµενη και γιατί όχι … σε
ακόµα χειρότερη, γιατί απλού-
στατα τότε είχαµε τουλάχιστον
τον κόσµο µας ανέπαφο, έστω
και επισφαλώς, ενώ τώρα βρι-
σκόµαστε µέσα στο απόλυτο
χάος, χωρίς να µας έχει µεί-

νει κάτι για να ελπίζουµε.
Ενώ θα περίµενε κανείς όλα

όσα συνέβησαν να µας διδάξουν
και να µας αφυπνίσουν, τίποτα
τέτοιο δεν συνέβη. Εξακολου-
θούµε να ζούµε και να κινού-
µαστε, τόσο ως πολίτες, όσο
και ως συντεταγµένη πολι-
τεία, σαν να µην έχει συµβεί
τίποτα το εξαιρετικό, που θα
έπρεπε να µας κάνει να ανη-
συχήσουµε. Την ίδια στιγµή
που στο φυσικό περιβάλλον εξα-
κολουθεί να κυριαρχεί το γκρι
χρώµα της στάχτης, το µαύρο του
κάρβουνου των καµένων δέν-
τρων και το κίτρινο του χορταρι-
ού που ξεράθηκε, αφού µας έδω-

σε την άνοιξη µια αµυδρή ελπίδα
πρασίνου. Οποιοσδήποτε σοβα-
ρά σκεπτόµενος θα µπορούσε να
καταλάβει ότι αν δεν παρθούν
µέτρα πυροπροστασίας στην πε-
ριοχή, που τώρα δείχνει να προ-
σπαθεί να ανακάµψει, µε τα νέα
βλαστάρια των δέντρων και των
φυτών να προβάλουν δειλά, δει-
λά, τότε µια νέα πυρκαγιά, η
οποία δεν είναι καθόλου απίθανο
να ξανασυµβεί, θα έσβηνε κά-
θε ελπίδα για αναγέννηση
της φύσης, δηµιουργώντας
τις συνθήκες για την απόλυτη
ερηµοποίηση της περιοχής.
Το σενάριο αυτό δεν ανήκει διό-
λου στη σφαίρα της φαντασίας,
αν σκεφτεί κανείς ότι τα ξερά
χόρτα έχουν πνίξει εντελώς τον
τόπο, τον έχουν µετατρέψει σε
ζούγκλα και κανείς δεν φαίνεται
να ανησυχεί.

Αναρωτιόµαστε ακόµα γιατί
σε µια περιοχή περιβαλλοντικά
και οικονοµικά εντελώς κατε-
στραµµένη δεν εντείνονται οι
προσπάθειες για άµεση εφαρµο-
γή εθνικού κτηµατολογίου, µε
παράλληλο καθορισµό χρήσεων
γης. Αντί αυτού εκπονούνται και
διαφηµίζονται προγράµµατα για

χάραξη νέων δρόµων, στην καρ-
διά των πυρόπληκτων περιοχών,
λες και τα µέρη αυτά δεν µπορού-
µε πια παρά να τα αντιµετωπί-
ζουµε µόνο ως περιοχές χωρίς
µέλλον, καταδικασµένες µόνο να
γίνουν περάσµατα που θα συνδέ-
ουν τους δύο πόλους, την ορεινή
Ολυµπία (ό,τι έµεινε από αυτή)
και την παραλία, η οποία φαίνε-
ται να κατέχει τα σκήπτρα του
µέλλοντος. Αν και εδώ υπάρχουν
σοβαρές ενστάσεις για το χαρα-
κτήρα και τη βιωσιµότητα της λε-
γόµενης ανάπτυξης που σχεδιά-
ζεται, καθώς και για την επιλε-
κτική κάθαρση της παραλίας
από τα αυθαίρετα της ντρο-
πής. Σχέδια για την οικονοµι-
κή ανασυγκρότηση δεν φαί-
νονται να υπάρχουν.

Εκτός αυτού, οι µικρές και εν-
τελώς ερασιτεχνικές προσπάθει-
ες που έκανε ο Σύλλογός µας να
φυτέψει κάποιον αριθµό δέν-
τρων στην περιφέρεια του χωρι-
ού µας και να αναλάβει να τα
φροντίσει, οργανώνοντας το πό-
τισµα και το καθάρισµα, κίνηση
περισσότερο συµβολική, φάνηκε
πως δεν συγκίνησε τους υπευθύ-
νους της ∆ηµοτικής Αρχής, από
τους οποίους ενώ ζητήθηκε υπο-
στήριξη και συµµετοχή τους στο
έργο αυτό, αδιαφόρησαν προ-
κλητικά, δίνοντας την εντύπω-
ση ότι δεν τους ενδιαφέρει. Ακό-
µα και µια απλή, συµβολική
χειρονοµία από µεριάς τους
θα είχε ιδιαίτερη σηµασία
για µας, θα µας ενίσχυε, θα
συσπείρωνε τους κατοίκους,
θα έδινε τον τόνο και το πνεύ-
µα του µέλλοντος που ονει-
ρευόµαστε. Αντί αυτού υπήρξε
αδιαφορία και υποτίµηση της
προσπάθειας, πράγµα που δεί-
χνει το πραγµατικό πνεύµα των
αρµοδίων, τη φιλοσοφία και την
πολιτική τους σκέψη και βούλη-
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Όταν το πάθηµα… δεν γίνεται µάθηµα
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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
Μ

ετά από τόσες δοκιµασίες που υποστήκαµε όλοι από την κατα-
στροφική πυρκαγιά, µετά τις απανωτές απογοητεύσεις και πι-
κρίες, κάποιοι επιµένουµε ότι η «Μακιστία» πρέπει να συνεχίσει

την έκδοσή της ανελλιπώς. ∆υστυχώς, µετά από όλη αυτή την κατα-
στροφή τα πράγµατα οδήγησαν σε ανατροπές, που είχαν να κάνουν όχι
µόνο µε τις ζωές και τις ανάγκες, αλλά κυρίως µε τα συναισθήµατα των
ανθρώπων. Θα µπορούσε η «Μακιστία» να µείνει ανέγγιχτη; Αδύνατον.
Καλείται τώρα να παίξει άλλο ρόλο και συνεπώς έχασε το «ροµαντικό»
της χαρακτήρα. Το πολιτιστικό κοµµάτι πέρασε µοιραία σε δεύτερη µοί-
ρα. Τα προβλήµατα είναι τόσα πολλά στον τόπο µας, που χρειάζεται τε-
ράστια προσπάθεια για να αναδειχτούν και να καλυφθούν στο µέγεθός
τους. Και το δυσκολότερο για εµάς είναι ότι πρέπει να συγκεράσουµε
τόσες, µα τόσες, διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις, που ενδεχοµέ-
νως χρειάζεται επαγγελµατισµό, τον οποίο, εξ’ αντικειµένου, κανείς
δεν διαθέτει. Συνεχίζουµε την προσπάθεια, στο µέτρο του δυνατού, για
την όσο το δυνατό καλύτερη ενηµέρωση των συµπατριωτών, παίρνον-
τας δύναµη από το γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που µας στηρίζουν,
κυρίως ηθικά και αρκετοί εκείνοι που «ζηλεύουν» το πώς ένας τόσο µι-
κρός σύλλογος εκδίδει για τόσα πολλά χρόνια ένα τέτοιο σηµαντικό έν-
τυπο.

Κοινωνικά
Γεννήσεις

• Ο Αναστάσιος Κοκκαλιάρης του Παναγιώτη και η σύζυ-

γός του Γεωργία Κανελλοπούλου, στις 13 Απριλίου 2009,

απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσει το νεογέν-

νητο, να είναι τυχερό και να το χαίρονται οι γονείς του.

Βαφτίσεις

• Ο Πόθος Σωτήρης του Γεωργίου και η σύζυγός του Μα-

ριάννα, στις 26 Απριλίου 2009, βάφτισαν µαζί και τα δύο παι-

διά τους, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μάκιστο.

Το αγοράκι ονόµασαν Γεώργιο και το κοριτσάκι Ελένη.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσουν τα νεο-

φώτιστα.

Ας τους µιµηθούµε
Βασιλόπουλος Σταµάτης (συζ. Τασίας Πόθου) ..................20€

Μπάµη Παναγιώτα του Ιωάννου ........................................20€

Πόθος Επαµεινώντας του Νίκου ........................................30€

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπάνω

φίλους για την οικονοµική ενίσχυση που απέστειλαν.

Ευχαριστήριο

Το ∆Σ του Συλλόγου ευχαριστεί θερµά όλους τους συµπα-

τριώτες οι οποίοι συµµετείχαν και βοήθησαν στη φύτευση

των δένδρων. Ειδικότερα τον Νώντα Πόθο, ο οποίος διέθεσε

το αυτοκίνητό του και έκανε τη µεταφορά και τον Παναγιώτη

∆ηµόπουλο ο οποίος βοήθησε στο πότισµα µε το τρακτέρ.

Μεγάλο µέρος της αγιογράφησης του Άη - Γιώργη έχει

ολοκληρωθεί από το δηµιουργό αγιογράφο Ανδρέα Γεωργα-

κόπουλο, απόφοιτο της σχολής Καλών Τεχνών και συµπα-

τριώτη µας από το Μπισχίνι. Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική

δουλειά που δίνει σάρκα και οστά στο µικρό εκκλησάκι. Το κό-

στος της αγιογράφησης γίνεται από δωρητές και οικογενει-

ακά αφιερώµατα. Στους δωρητές, εκτός από την οικογένεια

Βαρδινογιάννη, που έχτισε την εκκλησία µετά την πυρκαγιά,

συγκαταλέγονται αρκετοί συµπατριώτες µας από την Ελλάδα

και το εξωτερικό, οι οποίοι χρηµατοδοτούν την αγιογράφηση

των αγίων.

ΑΗ - ΓΙΩΡΓΗΣ
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Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πραγµατοποιήθηκε, κατά το τριήµερο 10-11-
12 Απριλίου 2009, το 3ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτό, το
Σάββατο 11 Απριλίου, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, µε κεντρικό µήνυµα
τη δηµιουργία µιας ισχυρής «Συµµαχίας για την Ηλεία», διοργάνωσε (αίθουσα
«Μελίνα Μερκούρη») ειδική τελετή βράβευσης φορέων και προσωπικοτήτων
για την µεγάλη τους κοινωνική προσφορά στις πυρόπληκτες περιοχές του Νο-
µού.

Ο Νοµάρχης κ. Καφύρας στην οµιλία του µεταξύ άλλων τόνισε:
«Σήµερα, σχεδόν δύο χρόνια µετά και µεσούσης της µεγάλης οικονοµικής

κρίσης και της παγκόσµιας ύφεσης, η Ηλεία συνεχίζει να δοκιµάζεται. Όσο περ-
νάει ο καιρός, η κατάσταση στο Νοµό µας αποκτά νέα δυσάρεστα χαρακτηριστι-
κά.

Κάθε µέρα που περνά αναδύονται νέες µεγάλες συνέπειες της καταστρο-
φής, σε κοινωνικό, οικονοµικό, περιβαλλοντολογικό επίπεδο.

Η σηµερινή τελετή βράβευσης πέρα από την έµπρακτη ευχαριστία σε όλους
εκείνους που µας συµπαραστάθηκαν τις δύσκολες ώρες που περάσαµε, έχει και
έναν άλλο, σπουδαιότερο για µένα σκοπό.

Τη δηµιουργία της «Συµµαχίας για την Ηλεία».
Η νέα αυτή µεγάλη πρωτοβουλία δεν έχει καµιά νοµική µορφή σήµερα, απο-

τελεί την επικοινωνιακή οµπρέλα κάτω από την οποία φιλοδοξούµε να καλύ-
ψουµε τους πολίτες, τις προσωπικότητες, τους φορείς ιδιωτικούς και δηµοσίους
και τις δράσεις που αφορούν δύο µόνο τοµείς, αφ' ενός τις επιπτώσεις από τις
καταστροφές και την εµπειρία στην αντιµετώπισή τους και αφ' ετέρου τις προ-
βλέψεις, τις µελέτες και τις πρωτοβουλίες, για την προετοιµασία και αντιµετώ-
πιση παρόµοιων προβληµάτων στο µέλλον.

Στόχος της «Συµµαχίας για την Ηλεία» είναι η αξιοποίηση όλης της πολύτι-
µης εµπειρίας και γνώσης που αποκτήσαµε από την καταστροφή που ζήσαµε.
Εµείς τώρα πλέον γνωρίζουµε το πρόβληµα σε όλα τα µεγέθη του.

Η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση, η ανθρωπιά, η µελέτη, η πρόβλεψη, η αλ-
ληλεγγύη, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Έχουµε µεγάλη ευθύνη κυρίως εµείς που
είµαστε οι αποδέκτες αυτού του µεγάλου ανθρώπινου κύκλου συµπαράστασης,
να προσπαθήσουµε να διευρύνουµε και να µονιµοποιήσουµε αυτό το σχήµα.
Έχουµε υποχρέωση να µην ξεχάσουµε και δεν έχουµε ξεχάσει όλους εκείνους
που µας βοήθησαν, που µας συµπαραστάθηκαν, αλλά και που είχαν τη διορατικό-
τητα να δουν τα προβλήµατά µας σε βάθος χρόνου και ολιστικά και όχι βραχυ-
πρόθεσµα και µεµονωµένα».

Την εκδήλωση συντόνισε ο ∆ηµοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου.
Τιµητικές πλακέτες απονεµήθηκαν στους εξής:
Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. ∆ηµήτρης Χριστό-

φιας
Για το ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος του κινήµατος κ. Γιώργος Παπανδρέου
Για την Αρχιεπισκοπή Αµερικής και την IOCC, η εκπρόσωπος της οργάνωσης

στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια κα ∆έσποινα Κατσιβελλάκη

Για το Ίδρυµα Iωάννη Σ. Λάτση και τη Eurobank EFG, ο Γραµµατέας του
Εκτελεστικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος κ. ∆ηµήτρης Αφεντούλης

Για την οικογένεια και τον όµιλο Βαρδινογιάννη, η Πρέσβης καλής θέλησης
της UNESCO κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Για την Marfin Investment Group, ο Πρόεδρος καθηγητής κ. Μανώλης Ξανθά-
κης

Την Ειδική Τιµητική Μνεία για την ενηµέρωση σε θέµατα περιβάλλοντος πα-
ρέλαβε για το ραδιοτηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρός του κ. Ιωάννης Αλα-
φούζος.

Τον πρόεδρο του ταµείου βοήθειας εκτάκτων αναγκών, πρέσβη κ. Πέτρο Μο-
λυβιάτη ο οποίος δεν παρέστη.

Στην εκδήλωση προσεκλήθησαν και συµµετείχαν φορείς του Νοµού µεταξύ
αυτών και ο Σύλλογος Μακισταίων.

Μέλη του προεδρείου του Συλλόγου Μακισταίων κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση µε την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Εξέ-
φρασαν εκ µέρους των Μακισταίων τις θερµές ευχαριστίες στο πρόσωπό της
καθώς και στον Όµιλο Βαρδινογιάννη για την γενναιόδωρη προσφορά στην
ανοικοδόµηση του οικισµού της Μακίστου.

Η κ. Βαρδινογιάννη έδειξε ειλικρινή συναισθήµατα χαράς για την συνάντηση
ενώ στην οµιλία της κατά την παραλαβή του βραβείου τόνισε ότι: «∆εν ήταν
απαραίτητο να βραβευτούµε. Πράξαµε το αυτονόητο», δείχνοντας έτσι τη µεγα-
λοψυχία της.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΧΑΡΩ
• Προγραµµατική σύµβαση µε το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης υπέγραψε ο ∆ήµος Ζαχάρως, για τη µελέτη
και εκτέλεση έργων προστασίας δασών σε δηµόσια δάση
και δασικές εκτάσεις στις περιοχές Κακοβάτου, Νεοχωρί-
ου και Ζαχάρως.

• Πέντε ∆ήµοι, της Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Φιγαλεί-
ας, Ζαχάρως και Βώλακος, συµµετέχουν στον νεοσύστα-
το Σύνδεσµο Προστασίας και Ανάπτυξης ∆ασικών Περιο-
χών της Επαρχίας Ολυµπίας. Σκοπός του Συνδέσµου είναι
η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήµατος
των δασικών περιοχών της επαρχίας Ολυµπίας.

• Έργα ανάπλασης πραγµατοποιούνται από το φθινό-
πωρο στην πόλη της Ζαχάρως στα οποία περιλαµβάνονται
υπογειοποίηση των καλωδίων της ∆ΕΗ, αποξήλωση του
παλιού οδοστρώµατος και τοποθέτηση κυβόλιθων, νέο δί-
κτυο ύδρευσης το οποίο έχει ήδη αντικατασταθεί στο
Γιαννιτσοχώρι, τον Κακόβατο, τους Ταξιάρχες, το Νεοχώ-
ρι, το Ξηροχώρι, το Λέπρεο και την Αρτέµιδα, ενώ τα υπό-
λοιπα ∆.∆. µπαίνουν στο πρόγραµµα για τους επόµενους
µήνες.

ΗΜΕΡΙ∆Α
Στην Αρτέµιδα πραγµατοποιήθηκε, την Κυριακή 26 Απριλίου 2009, Ηµερίδα µε θέµα

την παρουσίαση µελέτης για την χάραξη του οδικού άξονα Ανδρίτσαινα-Αλιφείρα-

Ζαχάρω. Πρόκειται για νέο δρόµο ο οποίος υποστηρίζεται από τους τρεις δηµάρχους

των περιοχών: Ζαχάρως κ. Πανταζή Χρονόπουλο, Ανδρίτσαινας κ. Τρύφωνα Αθανασό-

πουλο και Αλιφείρας κ. ∆ήµο Γεωργακόπουλο. Παρουσιάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηρι-

στικά από τον Τοπογράφο Μηχανικό και εκπρόσωπο του Μελετητικού Γραφείου κ. Πα-

ναγιώτη Στάθη. Το συνολικό µήκος του δρόµου είναι 29 χλµ και η µελέτη έχει γίνει για

ταχύτητα 60 χλµ/ώρα, δηλ. η διαδροµή Ανδρίτσαινα-Ζαχάρω και αντίστροφα θα γίνεται

σε 25 λεπτά. Η κάθε λωρίδα κυκλοφορίας θα έχει πλάτος 3,75 µέτρα και συνολικό πλά-

τος 9 µέτρα.

Παραρέθηκαν ο υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας και οι βουλευ-

τές του Νοµού οι οποίοι στήριξαν τη πραγµατοποίηση του έργου διότι θα συνδέσει την

Εθνική οδό Τρίπολης-Μεγαλόπολης-Ανδρίτσαινας µε την Ολυµπία (Ιόνια Οδό) και θα

ελαχιστοποιήσει την πρόσβαση των ορεινών περιοχών προς τη θάλασσα. Υποστηρίχθη-

κε η άποψη ότι µε το έργο αυτό θα επιτευχθεί η αναγέννηση των τριών πυρόπληκτων

∆ήµων µε την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, την διακίνηση προϊόντων, την αύξηση

επισκεπτών σε περιοχές µε αρχαιολογικό ενδιαφέρον και µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος

και την αύξηση του τουρισµού. Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση προτάθηκε να διεκδικη-

θούν χρήµατα από το Ταµείο Μολυβιάτη και το Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Η κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη χαιρετίζει την εκδήλωση
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ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΪΑΦΑ

ΠεριγραφήΑκινήτου

To ακίνητο διοίκησης και διαχείρισης ΕΤΑ Α.Ε., υπό τον τίτλο «Ια-

µατική Πηγή (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας», αποτελείται από α) οικοπε-

δική έκταση 3.672.433 τ.µ., που περιέχει τις ιαµατικές πηγές, τις εγ-

καταστάσεις εξυπηρέτησης ιαµατικών πηγών (ξενοδοχεία, υδροθε-

ραπευτήρια κ.λ.π.) και το νησί στη λίµνη, β) Τη λίµνη Καϊάφα, (εµβα-

δού 1.537.899τ.µ.), µε τις όχθες της, γ) τη θαλάσσια ζώνη Αιγιαλού.

Το µεγάλο πλεονέκτηµα του ακινήτου (έως και µέχρι την καταστρο-

φική πυρκαγιά του 2007), ήταν η απαράµιλλη φυσική οµορφιά, τµήµα

της οποίας αποτελεί η συνέχεια του δάσους Στροφιλιάς, η σπάνια

βιοποικιλότητα (η περιοχή είναι ενταγµένη στο πρόγραµµα ∆ίκτυο

Natura 2000), το µοναδικό εναλλασσόµενο τοπίο, καθώς και η άµεση

επαφή µε τη θάλασσα.

Το Γενικό Σχέδιο (Master Plan) Λίµνης Καϊάφα
Το Γενικό Σχέδιο (Master Plan) της Λίµνης Καϊάφα, έχει ως βασι-

κό στόχο τη δηµιουργία ενός «Οικολογικού - Οικογενειακού Πάρκου
Περιπέτειας (Eco – Family and Activity Park)».

Το Σχέδιο προβλέπει τη ριζική ανακαίνιση / αποκατάσταση του ια-
µατικού κέντρου και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, πρότυπου κέν-
τρου οικοτουρισµού, ευεξίας, φυσικής ανάτασης και αναψυχής. Στο
έργο, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στο περιβάλλον, στην αποκατάσταση
του φυσικού οικοσυστήµατος, στον πράσινο τουρισµό και στον οικο-
τουρισµό, σε συνδυασµό µε ήπιες δραστηριότητες ναυταθλητισµού.
Οι παρεµβάσεις που προτείνονται αναµένεται να συµβάλουν ουσια-
στικά στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας που επλήγη από
τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007. Οι συνολικές επενδύσεις για
την αναµόρφωση της περιοχής, αναµένεται να ξεπεράσουν τα 25 εκ.
ευρώ.

Πόλοι ανάπτυξης
Τρεις είναι οι βασικοί πόλοι στους οποίους θα αναπτυχθούν οι κύ-

ριες δραστηριότητες:

1. Το «νησάκι»
Για το νησάκι προβλέπεται:
• Εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων εγκαταστάσεων για τη δια-

µονή των επισκεπτών
• ∆ηµιουργία οικολογικού κάµπινγκ
• ∆ηµιουργία κτισµάτων τύπου καλύβας ( 20 καλύβες).
• Ανάδειξη της εκκλησίας και του περιβάλλοντος χώρου για την

ανάπτυξη κοινωνικο – θρησκευτικών εκδηλώσεων
• ∆ηµιουργία σύγχρονου ναυταθλητικού κέντρου
• ∆ηµιουργία νέων στεγασµένων χώρων καφέ – εστιατορίων
• Ανάπτυξη στοιχειωδών εµπορικών χρήσεων για την ανάδειξη

των τοπικών προϊόντων (τύπου λαϊκής αγοράς)
Ολόκληρο το νησάκι πρόκειται να αποτελέσει πρότυπο πιλοτικό

έργο αναφορικά µε ζητήµατα ΑΠΕ, διαχείρισης αποβλήτων, οικολο-
γικά πιστοποιηµένων υλικών και απαγόρευσης χρήσης αµαξιού.

2. Ιαµατικές πηγές – υδροθεραπευτήριο – Eco Spa
Για την περιοχή των ιαµατικών πηγών προτείνεται η δηµιουργία

δυο ξεχωριστών και αλληλοσυµπληρούµενων εγκαταστάσεων ιαµα-
τικών λουτρών:

• Τα «Λουτρά της Ίασης»: τα παραδοσιακά υδροθεραπευτήρια,
τα οποία θα διατηρηθούν και θα επεκταθούν.

• Τα «Λουτρά των Κήπων της Πηγής»: δηµιουργία σύγχρονου
χώρου ανάτασης και ευεξίας, ο οποίος θα αποτελείται από εσωτερι-
κές και εξωτερικές πισίνες και ελκυστικούς χώρους θεραπείας.

3. Ο Προβλήτας
Για τον υπάρχοντα προβλήτα προβλέπεται:
• Επανασχεδιασµός και κατεδάφιση τµήµατός του για τη δηµιουρ-

γία αµµώδους – φυσικής παραλίας και µικρής φυσικής πισίνας εντός
της λίµνης

• ∆ιαµονή σε επιπλέοντες οικολογικούς οικίσκους (floating eco –
village), 20 τον αριθµό

• ∆ηµιουργία κέντρου άθλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
µε Multi Media

Μεταφορές – διαδροµές - µονοπάτια
Στην είσοδο στην περιοχή θα κατασκευαστεί σταθµός πληροφό-

ρησης και υποδοχής (info / welcome hub), ενώ οι µεταφορές εντός
του ακινήτου θα γίνονται αποκλειστικά µε µέσα φιλικά προς το περι-
βάλλον: ποδήλατα, ηλιακά φορτιζόµενα οχήµατα, καγιάκ, κανό, ηλε-
κτρικά ferries. Όλες οι δραστηριότητες θα συνδέονται µεταξύ τους
µε δίκτυο πεζοδρόµων – ποδηλατοδρόµων – µονοπατιών και µε
πλοιάριο.

ΚΑΪΑΦΑΣ
Το γενικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί ήδη από την αρµόδια εταιρεία

διαχείρισης της περιοχής, τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

∆ραστηριότητες

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 30.000.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Την έγκριση πιστώσεων ύψους περίπου 30.000.000 Ευρώ για την
αποκατάσταση ζηµιών από τις πυρκαγιές του 2007 ανακοίνωσε ο Γενι-
κός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος Σπύρος Σπυρίδων,
κατά την επίσκεψή του στο κτήριο της Περιφέρειας στον Πύργο, πα-
ρουσία του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γιώργου Κοντογιάννη και της Βουλευτή Ηλείας Κρινιώς Κανελλοπού-
λου. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από πόρους του Ειδικού Ταµείου
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) και του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων, ενώ αφορά σε έργα αντιπληµµυρικά, ύδρευ-
σης, οδοποιίας και σχετικών υποδοµών σε διάφορες πυρόπληκτες πε-
ριοχές του Νοµού Ηλείας.

Σε σχετικές δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Σπυρίδων τόνισε, µε-
ταξύ των άλλων: «Με την ευκαιρία του σηµερινού εορτασµού της Παγ-
κόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, είµαι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσω την έγκριση της χρηµατοδότησης για µια σειρά από δράσεις
προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην Ηλεία. Ο
προϋπολογισµός των δράσεων αυτών ανέρχεται σε περίπου
30.000.000 Ευρώ, εκ των οποίων τα 19.000.000 συνεισφέρει το ΕΤΑ-
ΕΑ. Στις επόµενες εβδοµάδες προχωρούµε στην οριστικοποίηση των
τεχνικών δελτίων, ώστε να ξεκινήσουν άµεσα οι προκηρύξεις για την
κατασκευή των έργων. Σηµειώνω ότι για τις πυρόπληκτες περιοχές του
Νοµού έχουν ήδη διατεθεί περίπου 217.000.000 Ευρώ, ποσόν που εν-
τάσσεται στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης Πυροπλήκτων Περιοχών της
∆υτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 600.000.000
Ευρώ.

Μια άλλη και επίσης πολύ σηµαντική κατηγορία περιβαλλοντικών
έργων είναι αυτά που σχετίζονται µε τη διαχείριση των απορριµµάτων
και πιο συγκεκριµένα µε τους χώρους επεξεργασίας των στερεών και
των υγρών αποβλήτων. Σχετικά µε τη διάθεση των στερεών αποβλή-
των, υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες πιστώσεις για να προχωρήσουµε
και να επιλύσουµε οριστικά το πρόβληµα στην περιοχή της Ηλείας. Για
τα υγρά απόβλητα, εκτός του ότι ήδη εκτελούνται µεγάλα έργα αποχέ-
τευσης και κατασκευής βιολογικών καθαρισµών σε όλο το Νοµό, µε
χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτά της Γαστούνης, της Βάρδας και
του Βαρθολοµιού, υπάρχουν επιπλέον δράσεις σε πανελλαδικό επίπε-
δο. Πιο συγκεκριµένα, κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο,
δηλαδή ως το 2013, µέσω του ΥΠΕΧΩ∆Ε επιλύονται όλα τα ζητήµατα
που σχετίζονται µε τη διάθεση υγρών αποβλήτων στις περιοχές της
χώρας που έχουν πληθυσµό πάνω από 2.000 κατοίκους,», συµπλήρω-
σε ο κ. Σπυρίδων.
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Γ
ιορτάστηκε ήσυχα το Πάσχα στην πυρόπληκτη Μάκιστο. Στη
Μάκιστο που αγωνίζεται να Αναστηθεί. Κι όπως φαίνεται, ο
χρόνος άρχισε να µετράει αντίστροφα και αργά-αργά να για-

τρεύει τις πληγές των ανθρώπων. Μεγάλη ελπίδα αποτέλεσε το ευχά-
ριστο γεγονός ότι κάποια σπίτια, λίγα έστω, ολοκληρώθηκαν ή σχεδόν
ολοκληρώθηκαν και κάποιοι συγχωριανοί µας είχαν τη χαρά να φιλο-
ξενηθούν σ’ αυτά για τις Άγιες µέρες. Αυτό ήταν ίσως το σηµαντικότε-
ρο γεγονός για το δεύτερο Πάσχα µετά την καταστροφή και έδωσε µια

ελπίδα σε όλους, ότι η Μάκιστος θα ξαναγεννηθεί. Βέβαια και πάλι
απουσίαζαν πολλοί. Εκείνοι που χάθηκαν στη φωτιά υπάρχουν στις
µνήµες. Κάποιοι που οι ηλικιωµένοι γονείς τους µένουν ακόµη στα
κοντέινερ, τους πήραν µαζί τους σε άλλα µέρη, ενώ άλλοι έστησαν το
γιορταστικό τραπέζι έξω από τα κοντέινερ. Λιγοστοί βρεθήκαµε στην
εκκλησία για τον Επιτάφιο που έγινε στις 5 µµ και ακολουθήσαµε την
περιφορά µε …λιακάδα, ενώ η Ανάσταση έγινε στις 9.30. Στη λειτουρ-
γία της Αγάπης ο ιερέας µε τον ψάλτη και τον επίτροπο βρέθηκαν σχε-

δόν µόνοι τους. Ούτε φέτος έγινε γλέντι, το Πασχαλινό γλέντι. Μια
συντροφιά βρέθηκε στο καφενείο όπου ταπεινά και ήσυχα είπανε λίγα
τραγούδια, όχι τόσο της χαράς, µα έτσι για την Ηµέρα. «Σήµερα µωρέ
σήµερα, σήµερα Χριστός Ανέστη. Σήµερα Χριστός Ανέστη και στους
ουρανούς ευρέθη…»

Όσο για τη φύση, δεν έβλεπες παρά πράσινο, αρκεί βέβαια να µη
σήκωνες το βλέµµα προς το Λαπίθα. Λόγω των εκτεταµένων βροχο-
πτώσεων του χειµώνα πρασίνισαν τα πάντα και τα χόρτα συναγωνί-
ζονται σε ύψος τις καµένες ελιές. Ελάχιστοι έχουν φτιάξει τα χωράφια
τους και τις ελιές τους. Κυριαρχεί το πρόσκαιρο πράσινο των άγριων
χόρτων που σε λίγο καιρό θα ξεραθεί και θα γίνει επικίνδυνο.

Τις µέρες αυτές ο Σύλλογος προχώρησε στην αγορά και τη φύτευση
κάποιων µεγάλων δένδρων. Το Μ. Σάββατο αγοράστηκαν από φυτώ-
ριο της Ηλείας εφτά µεγάλα δένδρα. Φυτεύτηκαν τέσσερα πλατάνια
στον περίβολο του Αι Γιώργη, ένας πλάτανος στην πλατεία του Αι
Γιάννη και ένας στο νεκροταφείο όπου φυτεύτηκε και µια κουτσου-
πιά.

Ελπίζουµε και ευχόµαστε του χρόνου να έχουν µπει όλοι οι άνθρω-
ποι στα σπίτια τους και να γιορτάσουµε όλοι µαζί ενωµένοι.

ΠΑΣΧΑ

ση.
Καθηµερινά διαβάζουµε µέσω του διαδι-

κτύου, πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, διακη-
ρύξεις και προγράµµατα τόσο της Νοµαρχίας,
όσο και άλλων οργάνων, αλλά µέχρι τώρα τί-
ποτα δεν έχει φανεί να υλοποιείται. Εντέλει
αυτός ο τόπος, όπως είπε επιτυχώς κάποιος,
έχει να ελπίζει µόνο στο Θεό.

Μέσα σε όλα αυτά, στο µόνο σηµείο που
υπάρχει κάποια πρόοδος, καθώς και εστίαση
του ενδιαφέροντος από τους πολίτες και τους
αρµοδίους είναι η ανακατασκευή των οι-
κιών. Το ευχάριστο γεγονός της αρχής της
σταδιακής παράδοσης των κατοικιών είναι το
βασικό επιχείρηµα όσων προβάλλουν ότι ο
τόπος αναγεννιέται. Είναι βέβαια πολύ ση-
µαντικό να υπάρχει πάλι στέγη για τους αν-
θρώπους του χωριού, όµως όχι µόνο δεν φτά-
νει, αλλά είναι και πολύ πιθανό να αποδειχθεί
ανεπαρκές, αν θέλουµε να µιλήσουµε για το
µέλλον του χωριού. Η µονοµανία της κοινω-
νίας του χωριού µε το θέµα των κατοικιών

αφήνει στο σκοτάδι όλα τα υπόλοιπα, που εί-
ναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σηµαντικά. Οι
κατοικίες είναι ίσως το ευκολότερο κοµµάτι
της προσπάθειας και µπορεί κάποιος να πει
ότι ακόµα και µε τις αναποτελεσµατικότητες
της κρατικής βοήθειας θα µπορούσαν να προ-
χωρήσουν, απαιτώντας βέβαια σαφώς πολύ
µεγαλύτερο κόπο. Ίσως όµως αυτή η κα-
τάθεση του κοινού κόπου για την ανα-
συγκρότηση του χωριού µας να λειτουρ-
γούσε λυτρωτικά, σαν κάθαρση µετά το
κακό, και να συσπείρωνε τους κατοί-
κους, γιατί θα αποτελούσε έναν κοινό
µας σκοπό. Αντίθετα. ο τρόπος που προχω-
ράει η διαδικασία έχει γίνει η αιτία να ανα-
δειχθούν εκ νέου µικρότητες και εγωισµοί
που δεν τιµούν κανένα µας και µε θλίψη πα-
ρατηρούµε το γεγονός ότι η διαδικασία ανα-
κατασκευής αντί να γίνει αφορµή συσπείρω-
σης να γίνεται πεδίο ανταγωνισµών. Η κοινω-
νία του χωριού µας µοιάζει να βολεύεται µε
την αξιέπαινη δωρεά των κατοικιών και να
µην µπορεί να αρθρώσει λόγο για µία προ-

οπτική, ως κοινότητα, για το µέλλον, παρά µό-
νο για ό,τι ο καθένας, ατοµικά και µε κριτήριο
το προσωπικό του συµφέρον σχεδιάζει.

Αλίµονο στις κοινωνίες που το µέλλον τους
και την ευηµερία τους τη στηρίζουν πάνω στις
φιλανθρωπίες των άλλων και δεν βάζουν κά-
τω το µυαλό και τα χέρια τους, να αγωνι-
στούν, συνεργαζόµενοι για ένα κοινό όραµα.
Εµείς νοµίζουµε πως ανήκουµε στην τελευ-
ταία, απογοητευτική, περίπτωση. Ας µείνου-
µε λοιπόν, να καµαρώνουµε για τα καινούρια
σπίτια που µας έφτιαξαν και ας αφήσουµε τα
άλλα, µεγάλα και σηµαντικά, να τα διαχειρί-
ζονται άλλοι, κατά την κρίση τους. Το ζήτη-
µα είναι πώς η διαδικασία αυτή θα µπο-
ρούσε να είναι αφορµή ενότητας και
ηθικής ανάτασης για το χωριό. Αντίθετα
έγινε αφορµή διάσπασης και ηθικής έκ-
πτωσης. Ας τα σκεφτούµε όλα αυτά. ∆εν εί-
ναι κακό, πατριώτες! Οι κοινωνίες δένον-
ται αγωνιζόµενες µε τα δικά τους µέσα
και όχι περιµένοντας τη σωτηρία από
τους άλλους….

Όταν το πάθηµα… δεν γίνεται µάθηµα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Το στόλισµα του επιταφείου

Στιγµιότυπο από τη δενδροφύτευση στον Άη - Γιώργη
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ “ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ” ΣΤΟ ΛΕΠΡΕΟ ΗΛΕΙΑΣ

Σ
ε ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζωγράφου,

στην Αθήνα, την Κυριακή 24 Μαϊου 2009, ώρα
12:00, απονεµήθηκε, από τον ιστορικό Σύλλο-
γο των Ολυµπίων, τιµητική πλακέτα στη ∆Η-
ΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΩΝΑ, για την προ-
σφορά 251 βιβλίων -313 τεµαχίων-, µε σκοπό
να διατεθούν στην υπό ίδρυση Βιβλιοθήκη “Σί-
µωνος Καρά” στο Λέπρο Ηλείας. Τα προσφερό-
µενα βιβλία είναι εκδόσεις διαφόρων συγγρα-
φέων από την ελληνική και ξένη λογοτεχνία
(διηγήµατα, µυθιστορήµατα, ποιητικές συλλο-
γές), εγκυκλοπαίδειες, κλπ, τα οποία θα εµ-
πλουτίσουν τη συγκεκριµένη βιβλιοθήκη όταν
δηµιουργηθεί.

Την απονοµή της πλακέτας που προηγήθη-
κε των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου των Ολυµπίων, έκανε ο Πρόεδρος κ.
Κων/νος Βλάµης προς την Πρόεδρο της ∆ηµο-
τικής Βιβλιοθήκης Βύρωνα Κα Μαρία Κοκκίνου-
Μεϊµαρίδου. Ο κ. Βλάµης, αφού ευχαρίστησε

για την προσφορά, διευκρίνισε ότι, τα βιβλία,
αν δεν γίνει η Βιβλιοθήκη Σίµωνος Καρά στο
Λέπρεο θα διατεθούν σε κάποια άλλη Βιβλιοθή-
κη της πυρόπληκτης Ηλείας.

Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
στην ολιγόλεπτη οµιλία της, αφού πρώτα ευχα-
ρίστησε το Σύλλογο για την τιµητική πλακέτα,
αναφέρθηκε στη σηµασία και τη σπουδαιότητα

του βιβλίου για τον άνθρωπο, η οποία δεν µπο-
ρεί να αντικατασταθεί από τα ηλεκτρονικά µέ-
σα και την εξέλιξη της τεχνολογίας

Πριν την απονοµή διαβάστηκε απόσπασµα
Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από το
Γενικό Γραµµατέα του Συλλόγου κ. Αδάµ Αδα-
µόπουλο, µε ευχαριστίες προς το ∆ήµαρχο Βύ-
ρωνα κ. Νίκο Χαρδαλιά, την Πρόεδρο και το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο της Βιβλιοθήκης, για τη δω-
ρεά και ανακηρύχθηκε η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Βύρωνα, «∆ωρητής», σύµφωνα µε το άρθρο 23
του Καταστατικού. Επίσης από το πρακτικό
διαβάστηκαν ευχαριστίες προς τον κ. Πάνο Τρι-
γάζη, από τη Μίνθη της Ολυµπίας, που συνέβα-
λε σ’ αυτή την προσφορά.

Όπως είναι γνωστό, για την ίδρυση Βιβλιο-
θήκης “Σίµωνος Καρά” και Αναγνωστηρίου στο
Λέπρεο, στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου,
εκκρεµεί προσφορά 30.000 ευρώ, του Ιδρύµα-
τος Κώστα και Ελένης Ουράνη. Επίσης υπάρ-
χουν και άλλες σηµαντικές προσφορές βι-
βλίων.

Η απονοµή της πλακέτας(Μαρία Κοκκίνου,
Κων/νος Βλάµης &. ∆ηµήτριος Πρίγγουρης)

Είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του
Πάνου Τριγάζη που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις «Ταξιδευτής» το Νοέµβριο.
-Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στις φλό-
γες και στις στάχτες της Ηλείας το
µαύρο καλοκαίρι του 2007. Μια κατα-
γραφή γεγονότων και εικόνων της πρω-
τοφανούς καταστροφής που υπέστη ο
νοµός µας από την επέλαση της πύρινης
λαίλαπας.
-Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, πρόκειται
για ένα οδοιπορικό στις φλόγες και στις
στάχτες της Ηλείας το µαύρο καλοκαίρι
του 2007. Μια καταγραφή γεγονότων και
εικόνων της πρωτοφανούς καταστροφής
που υπέστη ο νοµός µας από την επέ-
λαση της πύρινης λαίλαπας. Αλλά πρό-
κειται και για κραυγή εναντίον των

υπευθύνων, κυρίως των κυβερνώντων. Το µήνυµα του βιβλίου είναι
«ποτέ πια» τέτοια τραγωδία, κάτι όµως που απαιτεί εγρήγορση και
αγώνες από τους πολίτες της Ηλείας για µια ανασυγκρότηση µε
κέντρο τον άνθρωπο και σεβασµό στο περιβάλλον. Για µια ανάπτυξη
όπου οι άνθρωποι και το περιβάλλον θα είναι πάνω από τα κέρδη. Για
τα δικαιώµατα στη ζωή και των επόµενων γενεών.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην Αθήνα και στον Πύργο.

Νέο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
Στις 26 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση
των µελών της Οµοσπονδίας Τοπικών Συλλόγων Επαρχίας Ολυµπίας,
στα γραφεία της Οµοσπονδίας στην οδό Αθηνάς.
Μετά τον απολογισµό της δράσης του ∆.Σ., την έγκριση των πεπραγµέ-
νων της προηγούµενης διοίκησης και την έγκριση του ισολογισµού,
πολλοί πατριώτες –εκπρόσωποι από διάφορους Συλλόγους– πήραν το
λόγο. Επισηµάνθηκε το γεγονός της ύφεσης που παρατηρείται στην
παρουσία και δράση των συλλόγων στην Οµοσπονδία αλλά και γενικό-
τερα, όπως και της ανάγκης συνέχισης και ενδυνάµωσης της λειτουρ-
γίας των συλλόγων. Επίσης αναφέρθηκαν διάφορα θέµατα που ενδια-
φέρουν την Επαρχία Ολυµπίας, όπως: η χάραξη των νέων οδικών αξό-
νων, όπως η Ιόνια Οδός, το θέµα της υγειονοµικής περίθαλψης, το θέµα
της πιθανής συνένωσης των δήµων Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως, Αλιφείρας
και Φιγαλείας µε τον Καποδίστρια ΙΙ, το θέµα της αναβίωσης των σχε-
διασµών για δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή καθώς και άλλα θέµατα.
Σηµαντικός χρόνος αφιερώθηκε επίσης στο θέµα της εγκατάστασης
της Οµοσπονδίας σε νέα γραφεία και στις –οικονοµικές κυρίως - δυ-
σκολίες που υπάρχουν σε αυτό το ζήτηµα. Στη συνέχεια πραγµατοποι-
ήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ.

Το νέο ∆.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες για τη διετία 2009-2011,
αποτελούν οι:
Μανώλης ∆ηµήτρης – του Συλλόγου Γραικαίων -Πρόεδρος
Βλάµης Κων/νος – Του Συλλόγου Λεπρεατών –Α’ Αντιπρόεδρος
Φωτόπουλος Πάνος – του Συλλόγου Ζαχαραίων – Β’ Αντιπρόεδρος
Παναγούλιας Αγαθοκλής –Του Συλλόγου Μινθίων –Γενικός Γραµµατέας
Κάππου Σταµατία –Του Συλλόγου Νεοχωριτών –Ειδικός Γραµµατέας
Αδαµοπούλου Ευαγγελία –Του Συλλόγου Φριξαίων –Ταµίας
Παναγόπουλος ∆ηµήτριος- του Συλλόγου Μηλιωτών –Αναπληρωτής
ταµίας
Ζάγκος Θεόδωρος –του Συλλόγου Φιγαλιέων – Σύµβουλος
Ζήρος Θεόδωρος –Του Συλλόγου Ταξιαρχών –Σύµβουλος
Λαµπρόπουλος Αθανάσιος –Του Συλλόγου Φαναριτών –Σύµβουλος
Λυµπεράς Χαράλαµπος –Του Συλλόγου Πετραλωνιτών –Σύµβουλος
Μακρής Γεώργιος –Του Συλλόγου Σχιναίων –Σύµβουλος
Παπαγρηγορίου Γεώργιος –Του Συλλόγου ∆αφνουλαίων –Σύµβουλος
Σµυρνής Μάρκος –Του Συλλόγου Νέων Λυνιστιάνων –Σύµβουλος
Τράπαλης Αθανάσιος- του Συλλόγου Ανδριτσάνων –Σύµβουλος

«80 ΩΡΕΣ ΣΕ ΠΥΡΙΝΟ ΚΛΟΙΟ»
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Τ’ Αρουσαλιού
Σαν πρώτο Ψυχοσάββατο όρισαν οι Πατέρες της Εκκλησίας το Σάβ-

βατο πριν την Κυριακή της Αποκριάς. Το δεύτερο Ψυχοσάββατο το τελεί
η Εκκλησία µας πενήντα µέρες µετά την Ανάσταση του Κυρίου και εννέα
µέρες µετά την Ανάληψη, δηλαδή, το Σάββατο της Πεντηκοστής. Το Ψυ-
χοσάββατο του Αρουσαλιού. Η λέξη έχει λατινική προέλευση, από τα
ρουσάλια δηλαδή τα rosalia, τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα, αφού λαµβάνει
χώρα το Μάη ή τον Ιούνιο, που είναι ολάνθιστες οι τριανταφυλλιές και
έλκει την καταγωγή της από πανάρχαιες γιορτές της Άνοιξης, που
ενσωµατώθηκαν στη Χριστιανική Λατρεία. Γιορτή που ήταν ευρέως δια-
δεδοµένη στα Βυζαντινά χρόνια.

Τη µέρα αυτή µνηµονεύονται όλοι οι κοιµηθέντες αδελφοί, από τον
Αδάµ έως σήµερα. Ο παπάς διαβάζει τα δίπτυχα µε τα ονόµατα όλων
των προσφιλών µας που δεν βρίσκονται πια ανάµεσά µας. Οι γυναίκες
φέρνουν στην εκκλησία τις κανίστρες µε τα κόλλυβα (σπερνά), το σα-
κούλι µε τα ψωµάκια, ίσως ένα µπουκάλι κρασί. Παλιότερα η τελετή γι-
νόταν και στα µνήµατα. Όλοι όσοι ζήσαµε τα παιδικά µας χρόνια στο χω-
ριό κρατάµε ζωντανή την ανάµνηση αυτής της ηµέρας, γιατί από παιδιά
µαθαίναµε πως τους νεκρούς δεν τους ξεχνάµε, τους µνηµονεύουµε,
τους τιµούµε και µ’ αυτή την γιορτή είναι σαν να πιάνουµε το νήµα που
συνδέει τον Κάτω µε τον Απάνω Κόσµο. Οι νεκροί είναι ανάµεσά µας,
όσο τους θυµόµαστε και συµµετέχουν στο χορό της ενότητας των γενε-
ών και των στοιχείων που απαρτίζουν τον Κόσµο.

Ο λαός πίστευε ότι οι ψυχές των νεκρών γυρίζουν εκείνη τη µέρα
στον Κάτω Κόσµο, αφού αφέθηκαν τη Λαµπρή ελεύθερες να σεργιανί-
ζουν στα γνώριµά τους µέρη. Γι’ αυτό λέει το µοιρολόι, εκφράζοντας
τον καηµό των ψυχών, αλλά και των ζωντανών που αποχωρίζονται τους
αγαπηµένους τους. «Όλα τα Σάββατα να ρθούν, να ρθούν και να περά-
σουν, τ΄Αρουσαλιού το Σάββατο µην έρθει, µην περάσει»!

Φέτος στο χωριό µας, όσοι βρεθήκαµε εκείνη την ηµέρα, βιώσαµε και
πάλι αυτή την ενότητα. Μόνο που οι κανίστρες είχαν αντικατασταθεί
από τρία, µικρά καλαθάκια. ∆εν υπάρχει πια ο κόσµος που ήταν άλλοτε.
Λιγοστέψαµε. Τουλάχιστον βρίσκονται και κάποιοι που σε πείσµα των
καιρών, ακόµα τηρούνε το τυπικό. Η ψυχή µας γαλήνεψε …

Χ.Γ.
Φωτογραφία: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Σελίδα 7Μάρτιος - Μάϊος 2009

Ανθολόγιο ελληνικού λόγου

Κοιτάζοντας µια φωτογραφία

Βυζάντιος Αναστάσιος (1839-1892)

∆ηµοσιογράφος - ∆ιπλωµάτης
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Περιβάλλον

«Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ο πολιτικός διάλο-
γος για την παγκόσµια κλιµατική αλλαγή πολώθηκε πριν από µερι-
κές δεκαετίες στον άξονα συντηρητικοί - φιλελεύθεροι. Οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες είναι διαβόητες για τους τεχνολογικούς νεωτερισµούς
τους και θα έπρεπε να έχουν ένα πλεονέκτηµα στο να κερδίσουν
χρήµατα από οποιαδήποτε παγκόσµια αλλαγή στην τεχνολογία που
παράγει ενέργεια».

Judith A. Layzer & William R. Moomaw
Τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει (ή κατ’ άλλους έχει επι-

βληθεί) στο επιστηµονικό πεδίο, την κοινωνία και την πολιτική η έν-
νοια της Κλιµατικής Αλλαγής, σε µετάφραση του αγγλικού όρου
«climate change». Με τον όρο αυτό εννοείται σε πολύ γενικές γραµ-
µές µια µεγάλης κλίµακας, παγκοσµία αλλαγή δραµατικών διαστά-
σεων του κλίµατος της Γης, µε σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινω-
νικοοικονοµικές επιπτώσεις, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σήµερα.
Τοπικές κλιµατικές µεταβολές (variations), όσο σηµαντικές κι αν εί-
ναι, καθώς και αλλαγές που εντάσσονται σε κάποιους πενταετείς,
δεκαετείς ή και µεγαλύτερους χρονικά κύκλους δεν εντάσσονται σ'
αυτό τον ορισµό. Σήµερα Μετεωρολόγοι και Φυσικοί της ατµόσφαι-
ρας καταγράφουν µεταβολές (variation) αλλά εκτιµούν για επερχό-
µενες µέτριες έως πολύ µεγάλης κλίµακας κλιµατικές αλλαγές,
οφειλόµενες κυρίως στην ανθρώπινη επίδραση. Γενικά δεν αµφι-
σβητούνται σήµερα οι αρνητικές ανθρωπογενείς επιδράσεις στο
κλίµα του πλανήτη.

Κατά το 1837 ο Louis Agassiz προκάλεσε την οργή του κοινού και
τον εµπαιγµό των µελετητών, όταν πρότεινε ότι πολλά γεωλογικά
περίεργα σηµάδια από γδάρσιµο σε πέτρες και λιθάρια που βρέθη-
καν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, κατά πολύ µακριά από τα
αρχικά βράχια από όπου αποκόπηκαν, θα µπορούσαν να εξηγηθούν
από τη µετακίνηση και την υποχώρηση τεράστιων στρωµάτων πά-
γου (παγετώνες). Αυτό το γεγονός σηµάδεψε την απαρχή µιας αξιο-
θαύµαστης προσπάθειας, γνωστής σήµερα µε το όνοµα Παλαιοκλι-
µατολογία. Τη µελέτη δηλαδή των κλιµατικών αλλαγών στη διάστα-
ση του γεωλογικού χρόνου, για χιλιάδες και εκατοµµύρια χρόνια. Οι
µεγάλες κλιµατικές αλλαγές είναι αυτές του παρελθόντος, παλιότε-
ρες των 8.000 µε 10.000 χρόνων, τις οποίες σήµερα γνωρίζουµε µε
ικανοποιητική ακρίβεια. Γνωρίζουµε τουλάχιστον για την περίοδο
της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ( 1 µε 2 εκατοµµύρια χρόνια)
πολύ ψυχρότερες εποχές, αλλά και θερµότερες από τη σηµερινή.
Ίσως µόνο αυτές θα µπορούσαµε να αποκαλούµε Κλιµατικές Αλλα-
γές, στηριζόµενοι σε γεωιστορικά κριτήρια.

Η ανθρωπότητα πραγµατοποιούσε πάντα τα µεγάλα εξελικτικά
και πολιτισµικά άλµατά της όταν το περιβάλλον µεταβαλλόταν, συ-
νήθως προς το δυσµενέστερο. Τις µεγάλες κλιµατικές αλλαγές ο άν-
θρωπος τις αντιµετώπισε στο παρελθόν κυριολεκτικά γυµνός, µε
µαζικές µεταναστεύσεις, αλλαγές του τρόπου παραγωγής (κυνηγός
τροφοσυλλέκτης-γεωργός), κατακτητικούς πολέµους, εξοντώσεις
λαών κ.α. Σήµερα αν και είναι τεχνολογικά πιο ισχυρά εξοπλισµένος
είναι ταυτόχρονα και πιο ευάλωτος, αυτό τον φοβίζει. Η αντιµετώ-
πιση µιας µελλοντικής κλιµατικής µεταβολής αποτελεί τη µεγάλη
πρόκληση για την ανθρωπότητα και κυρίως για το άµεσο µέλλον. Οι
κλιµατικές και γενικά οι αλλαγές του περιβάλλοντος δεν αποτελούν
πάντα µειονέκτηµα. Μπορεί να γίνουν εφαλτήριο περαιτέρω ανά-
πτυξης και να µετατραπούν σε πλεονέκτηµα. Η ανθρωπότητα θα
πρέπει να προετοιµάζεται για να προσαρµοστεί στις καινούριες κλι-
µατικές συνθήκες που διαµορφώνονται στον πλανήτη, στο βαθµό
που θα µεταβληθούν, µικρό ή µεγάλο.

Τα υπολογιζόµενα σήµερα µοντέλα για προβλεπόµενες κλιµατι-
κές αλλαγές για τα επόµενα 20, 50 ή 100 χρόνια, ακραία ή µη, µπο-

ρούν να χαρακτηρισθούν εκτιµήσεις, όχι προβλέψεις, γι’ αυτό και
όλοι οι σοβαροί επιστήµονες, αντίθετα µε πολλούς δηµοσιογράφους
και φανατικούς «οικολόγους», δεν περιορίζονται ποτέ σε ένα προ-
γνωστικό µοντέλο, αλλά σε µια σειρά εκτιµήσεων. Απλά και µόνο
αυτές οι εκτιµήσεις «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» για
µια πιθανή, µόνιµη και ολική αλλαγή, τίποτε περισσότερο. Η πολυ-
πλοκότητα που χαρακτηρίζει το παγκόσµιο γήινο κλιµατικό σύστη-
µα σηµατοδοτεί την αδυναµία ακριβούς πρόβλεψης της µελλοντι-
κής εξέλιξής του. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν παράγοντες
οι οποίοι καθιστούν ορισµένες µελλοντικές καταστάσεις πιο πιθα-
νές από κάποιες άλλες.

Η πλειοψηφία των επιστηµόνων που ασχολούνται µε τις κλιµα-
τικές µεταβολές, η δράση των διεθνών οικολογικών οργανώσεων,
των κοµµάτων µε οικολογικές ευαισθησίες αλλά και η συνολικότερη
πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ κυρίως (τηλεοπτικές συζητήσεις, ντοκι-
µαντέρ, αφιερώµατα στον τύπο), ηµέρες περιβάλλοντος, διαλέξεις,
και εκδηλώσεις πάσης φύσεως, δεν φαίνεται να έχουν επαρκή δύ-
ναµη ώστε να αναστρέψουν τη ροή των πραγµάτων, γιατί οι αδρά-
νειες των ανθρώπινων κοινωνιών είναι τέτοιες που δεν µπορούν να
αντιστραφούν µόνο από την «ευαισθητοποίηση» των πολιτών όσο
µεγάλη κι αν είναι.

Ούτε µπορούν να δηµιουργήσουν επαναστατικές συνθήκες αλ-
λαγών. Εντούτοις είναι ικανές να γιγαντώσουν το κλίµα ευαισθη-
σίας και οικολογικής παρέµβασης, αλλά παράλληλα και του πανι-
κού και τρόµου ακόµη, της επερχόµενης καταστροφής, και την αί-
σθηση περί επικείµενου τέλους του κόσµου. Κατά συνέπεια, εν-
δέχεται να προετοιµάζουν το έδαφος για µια «νέα ενεργει-
ακή επανάσταση» (αντίστοιχη της βιοµηχανικής) που πιθα-
νόν να προέλθει από τις κυρίαρχες τάξεις και ελίτ, τα στρα-
τοβιοµηχανικά συµπλέγµατα των βιοµηχανικά και οικονο-
µικά ισχυρών κρατών µε επικεφαλείς τις Ηνωµένες Πολι-
τείες (Γκόρ, νέα πολιτική Οµπάµα- σταδιακή απεξάρτηση
από το πετρέλαιο, «Πράσινη Επανάσταση») ώστε να εδραι-
ώσουν την τεχνολογική-οικονοµική κυριαρχία τους και να
εµφανιστούν ταυτόχρονα και ως σωτήρες της ανθρωπότη-
τας, σώζοντάς την από την «επερχόµενη καταστροφή»,
κερδίζοντας ταυτόχρονα και στο ιδεολογικό πεδίο. Και είναι
πολύ εύκολο να συµβεί, στη χειρότερη περίπτωση, κάτι ανάλογο αν
εξελιχθεί η «ιδεολογία της κλιµατικής αλλαγής» σε πολιτική
ιδεολογία, διαφαινόµενη καταστροφολογική υστερία και «θρη-
σκειοποίηση χιλιαστικού τύπου» τόσο της µεγάλης κλιµατικής
αλλαγής και γενικά των οικολογικών θεµάτων, για το «επερχόµε-
νο τέλος του κόσµου», όσο και συνεπακόλουθη προσδοκία των
«σωτήρων» του πλανήτη και λατρεία των πολιτικών εκπροσώπων
τους και της τεχνολογίας. Στην περίπτωση, που ήδη διαφαίνεται,
απλά και σταθερά επενδύει η σύγχρονη βιοµηχανία στην «Πράσι-
νη Ανάπτυξη» για τη βελτίωση του καπιταλιστικού συστήµατος.

Η ανησυχία για τα θέµατα περιβάλλοντος και η συνειδητοποί-
ηση των πολιτών είναι φυσικά όχι απλά κάτι θεµιτό, αλλά και απα-
ραίτητο. Η υπερβολή όµως, όπως γίνεται προσπάθεια να παρουσια-
στούν οι κλιµατικές µεταβολές και η διαφαινόµενη ιδεολογική και
πολιτική εκµετάλλευσή τους πρέπει να µας προβληµατίζουν τόσο
ως άτοµα, όσο και ως πολιτικούς φορείς.

Σπύρος Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ

http://climatikesallages.blogspot.com/2009/05/blog-
post_18.html

Θυµίζουµε ότι ο κ. Παυλίδης πρόσφατα ανακοίνωσε το πολύ
σύντοµα αναµενόµενο ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
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Γράφει η ∆ιονυσία Αθανασοπούλου

Η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη µας
είναι µια σοβαρή απειλή για την υγεία µας. Οι αλ-
λαγές του κλίµατος που προκαλούνται ευνοούν
την εξάπλωση ορισµένων µεταδοτικών µολυσµα-
τικών ασθενειών. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι και
άλλες ασθένειες, καρδιακές, αγγειακές, νευρο-
λογικές και πνευµονολογικές, έχουν αυξηθεί λό-
γω της αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη.
Η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη προκα-
λείται από την αύξηση της απελευθέρωσης διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2). Έχει παρατηρηθεί και
καταµετρηθεί ότι κατά τα τελευταία 30 χρόνια
υπάρχει µια σταθερή αύξηση της απελευθέρωσης
του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο προέρχεται
από τη χρήση διαφόρων µορφών καυσίµων και
από άλλες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία του φαινο-
µένου του θερµοκηπίου. Η αύξηση της θερµο-
κρασίας της γης κατά 0,3 έως 0,6 βαθµούς Κελσί-
ου για τα τελευταία 100 χρόνια, έχει οδηγήσει
στην υπερθέρµανση της ατµόσφαιρας, το λιώσι-
µο των πάγων και την αύξηση του επιπέδου των
θαλασσών.

Επιστήµονες από την Ιατρική Σχολή του Πα-

νεπιστηµίου της Νέας Υόρκης σε πρόσφατη έρευ-
νά τους επισηµαίνουν ότι οι θάνατοι και οι ασθέ-
νειες θα αυξηθούν λόγω της συνεχιζόµενης αύ-
ξησης της θερµοκρασίας της γης. Το φαινόµενο
αυτό προκαλεί αλλαγές στα υπάρχοντα οικοσυ-
στήµατα µε άµεσες απειλές για την υγεία. Προ-
βλέπουν µάλιστα ότι θα υπάρξουν περισσότερες
φυσικές καταστροφές λόγω των αλλαγών που
παρατηρούνται στο κλίµα. Οι τροπικές ζώνες θα
αυξηθούν λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας
και ανάλογα θ' αλλάξει και η βλάστηση. Οι µολυ-
σµατικές µεταδοτικές ασθένειες θα αυξηθούν
λόγω των αλλαγών που παρατηρούνται σε µικρο-
οργανισµούς και µικρόβια που αναπτύσσονται και
προσαρµόζονται στις νέες καιρικές συνθήκες. Ο
κύκλος ζωής ορισµένων µικροβίων αλλάζει µε
την θέρµανση του κλίµατος. Ήδη υπάρχουν φό-
βοι για περισσότερη εξάπλωση ασθενειών που
µεταδίδονται από κουνούπια (ελονοσία) και από
τρωκτικά. ∆εν αποκλείεται να επανέλθουν ασθέ-
νειες οι οποίες είχαν καταπολεµηθεί αποτελε-
σµατικά παλαιότερα. Η απώλεια του όζοντος
στην ατµόσφαιρα έχει συσχετισθεί µε αυξηµένη
ευαισθησία στις λοιµώξεις. Η υπερθέρµανση του
πλανήτη µας µπορεί να προκαλέσει την αύξηση
µικροβίων και βακτηριδίων. Ο συνδυασµός των

δύο αυτών φαινοµένων θα οδηγήσει σε αύξηση
των λοιµώξεων.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σοβα-
ρές βλάβες στο περιβάλλον. Η απώλεια του όζον-
τος και η αύξηση της θερµοκρασίας της γης είναι
δυστυχώς φαινόµενα που συνεχίζονται. Οι βιολο-
γικές επιδράσεις των φαινοµένων αυτών είναι
απρόβλεπτες και τα αρνητικά τους αποτελέσµα-
τα µπορεί να έχουν καταστροφικές επιδράσεις
στον άνθρωπο.

∆ιάφοροι διεθνείς και εθνικοί οργανισµοί
προωθούν έρευνες που παρακολουθούν και αξιο-
λογούν την κατάσταση στο τοµέα αυτό. Ορισµέ-
νοι στόχοι είναι, η µείωση κατά 7% της απελευθέ-
ρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµό-
σφαιρα κατά τα επόµενα 10 χρόνια που πρέπει να
επιτευχθούν µέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Πηγές
• European Environment Agency
http://www.eea.europa.eu/el
• Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/
• World Health Organization
http://www.who.int/en/

Οι αλλαγές του κλίµατος, η υπερθέρµανση της γης και η υγεία µας

Του ΜΑΚΗ ΝΟ∆ΑΡΟΥ
Απέραντα αυθαίρετα τείχη από παράνοµες

«παραθεριστικές κατοικίες» υψώνονται κατά µή-
κος δεκάδων χιλιοµέτρων στις πανέµορφες
ακτές της Ηλείας, υποβαθµίζοντας και ρυπαίνον-
τας το περιβάλλον, µε την προκλητική ανοχή των
αρµόδιων υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης.

Οι ακτές της Ηλείας. Μια αυθαίρετη πολιτεία
κτισµένη κυριολεκτικά πάνω στην άµµο Από την
περιοχή του ποταµού της Νέδας στα σύνορα της
Ηλείας µε τη Μεσσηνία µέχρι και τη λιµνοθάλασ-
σα του Κοτυχίου, µια ολόκληρη πολιτεία 20.000
κτισµάτων ξεφύτρωσε τις τελευταίες δεκαετίες
κυριολεκτικά από το πουθενά, για να στεγάσει
σεισµόπληκτους-«µαϊµούδες», επιχειρηµατίες
και επώνυµα πρόσωπα της περιοχής.

Εφτά «αµαρτωλές» περιοχές, ο Αλφειός, ο
Αγιος Ηλίας, τα ∆ουνέικα, η Γλύφα, το Επιτάλιο,
η Ζαχάρω και τα Λεχαινά, συνθέτουν την εικόνα
της ντροπής στις ακτές της Ηλείας. Την εικόνα
µιας αυθαίρετης πολιτείας που βρίσκεται κτισµέ-
νη κυριολεκτικά πάνω στην άµµο και σε περιοχές
που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή πάνω στη
ζώνη αιγιαλού και παραλίας.

Η υποκριτική στάση του κράτους, η περίεργη
ανοχή των αρµόδιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπε-
δο και οι πελατειακές σχέσεις πολιτικών προσώ-
πων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τους κατα-
πατητές βρίσκονται πίσω από την εικόνα της
αθλιότητας που εµφανίζουν σήµερα οι ακτές του
νοµού.

Σε δεκάδες περιπτώσεις η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση παραβλέποντας νόµους και διατάξεις αυθαι-
ρετεί και η ίδια, παραχωρώντας στους οικισµούς
αυθαιρέτων τις ανάλογες υποδοµές µε ασφαλτό-
στρωση οδών, υδροδότηση κ.λπ.

«Η απουσία κρατικής πολιτικής για παραθερι-
στική κατοικία, η µικροπολιτική και τα ρουσφέτια
(µε την παροχή νερού, ηλεκτρικού και τηλεφώ-
νου, µε αφορµές διάφορες έκτακτες καταστά-
σεις π.χ. σεισµούς, πυρκαγιές ή και ασθένειες

των ιδιοκτητών τους...) δηµιούργησαν προσδο-
κίες στους αυθαίρετους οικιστές, που τώρα είναι
οργανωµένοι σε 7 οικισµούς και διεκδικούν τη νο-
µιµοποίησή τους. Πολλά όµως αυθαίρετα είναι
κυριολεκτικά στον αιγιαλό, όλα συγκροτούν µια
τριτοκοσµική εικόνα που, παρά τις κατά καιρούς
προσπάθειες εξωραϊσµού τους, προσβάλλουν αι-
σθητικά τους επισκέπτες τους», λέει στην «Ε» ο
∆ιονύσης Κράγκαρης, υπεύθυνος της Ενωσης
Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον
(ΕΠΟΠ).

Το 1993, µετά τους µεγάλους και καταστροφι-
κούς σεισµούς που έπληξαν την περιοχή της ∆υ-
τικής Ελλάδας και κυρίως την Ηλεία, η πολιτεία
άναψε το «πράσινο φως» για την ηλεκτροδότηση
χιλιάδων αυθαίρετων, σε µια προσπάθειά της -
όπως είπαν τότε- να βοηθηθούν οι πολίτες που εί-
χαν µείνει άστεγοι από την καταστροφική µανία
του Εγκέλαδου.

Αυτή ήταν και η αρχή για την ουσιαστική νοµι-
µοποίηση της παρανοµίας και της αυθαιρεσίας,
καθώς χιλιάδες αυθαίρετα ηλεκτροδοτήθηκαν
προσωρινά αλλά µέχρι σήµερα, δεκαέξι χρόνια
µετά, η ∆ΕΗ εξακολουθεί να τους παρέχει ρεύµα
µετά την άρνηση της πολιτείας να προχωρήσει
στις προβλεπόµενες αποξηλώσεις των παροχών
ηλεκτρικού ρεύµατος.

«Το 1996, το 1999 και το 2003 θέσαµε και επί-
σηµα µε έγγραφό µας το θέµα στο υπουργείο Οι-
κονοµικών και στη Ν.Α. Ηλείας. Ζητήσαµε τη δια-
κοπή της ηλεκτροδότησης στα αυθαίρετα, αλλά
δυστυχώς δεν έγινε τίποτα», λέει στην «Ε» ο
πρώην προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Ηλείας, Νίκος Παπαβασιλείου.

«Εµείς εκτελούµε εντολές και δεν µπορούµε
να πράξουµε κάτι από µόνοι µας. Αν η δηµόσια δι-
οίκηση µας δώσει εντολή να αφαιρέσουµε τις πα-
ροχές ηλεκτρικού ρεύµατος στα συγκεκριµένα
αυθαίρετα, θα το πράξουµε αµέσως», λέει στην
«Ε» ο προϊστάµενος της ∆ΕΗ Ηλείας, Γιώργος
Θεοδωρόπουλος.

Το 1996 ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος

∆ρυς µε το 1078374/5138/ΒΟΟ10/8.7.1996 έγ-
γραφό του επιρρίπτει τις ευθύνες για τη δραστη-
ριότητα των καταπατητών στις ακτές ευθέως στη
Νοµαρχία Ηλείας και ζητεί να παρέµβει άµεσα
«για την αφαίρεση των παρασχεθεισών εξυπηρε-
τήσεων και εφεξής να ασκεί άµεσο και αποτελε-
σµατικό έλεγχο και να µην προβαίνει σε ηλεκτρο-
δοτήσεις κ.λπ. που ενθαρρύνουν τους καταπατη-
τές».

Οι εντολές του όµως πέφτουν στο κενό κα-
θώς τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και οι πε-
λατειακές σχέσεις των πολιτικών προσώπων της
Ηλείας µε τους καταπατητές είναι υπεράνω των
νόµων. Στο κενό πέφτουν και οι 1.113 µηνύσεις
της ΕΛ.ΑΣ., τις οποίες υπέβαλε συνολικά κατά
των καταπατητών παραλιακών εκτάσεων τη χρο-
νική περίοδο 1999 - 2003...

Κι ενώ τίποτα δεν φαίνεται να αγγίζει τους
καταπατητές, ξαφνικά η ίδια η φύση αναλαµβάνει
να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα και την τάξη.

Τα τελευταία πέντε χρόνια από τη διάβρωση
των ακτών, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του
Πύργου, µεγάλα τµήµατα των αυθαίρετων παρα-
λιακών οικισµών, µαζί µε δρόµους, δίκτυα υδρο-
δότησης και στύλους της ∆ΕΗ, βυθίστηκαν στη
θάλασσα προκαλώντας σοβαρότατο πρόβληµα
στην ακτή, η οποία γέµισε από τα συντρίµµια των
κατεστραµµένων σπιτιών.

Η αυθαίρετη παράκτια πολιτεία της Ηλείας
όµως εγκυµονεί και τεράστιους κινδύνους.

«Εκτός της υποβάθµισης του περιβάλλοντος,
οι κατοικίες αυτές από παραθεριστικές µπορεί να
µετατραπούν σε “παγίδες θανάτου” για τους
ενοίκους τους, καθώς είναι χτισµένες πάνω στην
άµµο και σε σεισµογενή περιοχή», λέει στην «Ε»
ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, Ευθύµιος Λέκκας, ενώ καλεί τους αρµόδιους
να βάλουν ένα τέλος στην παρανοµία προτού να
είναι αργά...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 5/6/2009

Οι επτά «αµαρτωλές»
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Η Ασήµω ή αλλιώς
Ασηµένια, είναι µια γυ-
ναίκα από εκείνες τις
παλιές. Τις γυναίκες
που τις χαρακτήριζε
το ήθος και µια καρτε-
ρικότητα ιδιαίτερη,
απέναντι στα πράγµα-
τα, στη ζωή και τα
όνειρά τους. Τις γυναί-
κες εκείνες που έζη-
σαν για να είναι πάνω
στα παιδιά και την οι-
κογένεια τους, που

νοιάζονται και αναγνωρίζουν τον συγγενή. Στο
σπίτι της υπάρχει πάντα «το κυδώνι στο πατερό»
και τα καρύδια και δεν φεύγεις από εκεί αν δεν σε
φιλέψει. Τις γυναίκες εκείνες που σιγά- σιγά µε
το χρόνο µας λείπουν…

Την συναντήσαµε στο σπίτι της στο Ίλιον και
στην κουβέντα πήραν µέρος και τα δυό της παι-
διά, ο Θανάσης και η Χριστίνα.

Την ώρα που άρχιζε η κουβέντα µας, χτύπησε
το τηλέφωνο και η Ασηµένια µιλούσε αρκετή ώρα.
Ήταν τηλεφώνηµα από την Αυστραλία, όπου ζουν
οι δύο αδερφές και τα ανίψια της.

-Με ποιον µίλαγες τόση ώρα;
-Με την Παναγιώτα, από την Αυστραλία.
-Σου τηλεφωνεί συχνά;
-Βάνει την ανιψιά µου, την Αντριάννα και

παίρνει τηλέφωνο.
-Ποιους έχεις στην Αυστραλία; Έχεις πολ-

λούς;
-Πολλούς έχω, αλλά δεν µιλάω µε όλους. Η

Παναγιώτα παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Η Θανά-
σω έχει γεράσει πια και δεν µπορεί. Μη συζητάς!
Μια φορά ήτανε Αυστραλέζες. Τώρα…

-Μεγάλωσανε…
-Γεράσανε…ζήσανε και γεράσανε.
-Θα τα πούµε τώρα; Να τα πιάσουµε από την

αρχή;
-«Για να µην τα ειπούµε ακόµα.», όπως είπε η

πεθερά της Θανάσως, που ήρθε στο χωριό να κά-
νει τα συµπεθεριά. «Θα ειπούµε τώρα τίποτα;» εί-
πε ο µπάρµπας µου ο Παναγιώτης. «Για, ας µην τα
λέµε ακόµα» είπε η γρια. Και σηκώθηκε µετά και
φίλησε τη Θανάσω.

-Για πες µας τώρα για του Μπαράκου, πού
γεννήθηκες.

-Γεννήθηκα στου Μπαράκου το 1924. Ήµουνα
το τρίτο, µάλλον το τέταρτο παιδί της οικογένει-
ας, γιατί το πρώτο τής πέθανε της µάνας µου, µω-
ρό. Ήτανε γιος. Μετά ήρθε η Θανάσω, η Παναγιώ-
τα, µετά εγώ και τελευταίος ο Κώστας. Επειδή
όµως δεν θέλανε πολλά κορίτσια τότε, ήρθε η
θεια µου η Αναστάσαινα να µε ιδεί και µου ’πε «Να
µωρή, κορίτσι και συ!» Και της λέει η µαµή, «γιατί
το µουτζώνεις, αυτό θα γίνει το καλύτερο!»

-Ποια ήταν η µαµή;
-Ήτανε η γιαγιά της Γιαννούλας του Αλεξάκη,

η γρια-Γιώργαινα. Τότε οι γυναίκες, µόλις παν-
τρευόσαντε χάνανε το όνοµά τους και τις λέγανε
µε το όνοµα του άντρα τους. Το είχανε και τιµή!

-Αλλά η µάνα σου ήτανε κι αυτή µαµή.
-Τότε δεν ήτανε ακόµα. Μετά έγινε. Μετά

ασχολήθηκε η µάνα µου, που µπήκε κάπως στα
χρόνια.

-Γέρασε η άλλη κι άρχισε µετά η µάνα σου! Η
µάνα σου από ποια οικογένεια ήτανε;

-Από τους Βλαχαίους. Ήτανε του Αλικαίου
θεία. Η θεια µου η Αγγέλω και η µάνα µου ήσαντε
αδερφές.

-Η µάνα σου γεννήθηκε στο πυργόσπιτο;
-Ναι, εκεί γεννήθηκε.
-Αυτό το σπίτι ήταν Βλαχαίικο παλιά;
-Ναι, εκεί πρώτα καθόταν ο Αγάς του χωριού.

Είχα παππούλη το γερο-Στάθη, που ήτανε µεγά-
λος κλέφτης. Έκλεβε άλογα. ∆εν έκλεβε ούτε κα-
τσίκια, ούτε γυναίκες. Αυτός παντρεύτηκε του
Παυλοφώτη τη θεία. Είχε δύο αγόρια και του πε-
θάνανε και του µείνανε τέσσερα κορίτσια. Η µία
ήταν η Βασίλω, η µεγάλη, που ήτανε στου Κου-
µουθέκρα παντρεµένη, η δεύτερη η Αγγέλω, η µά-
να του Αλικαίου, η Τρίτη η µάνα µου και τελευταία
η θεια µου η Γιωργίτσα, η µάνα της Καλλιόπης,
που όταν πέθανε η µάνα της την άφηκε µικρούλα.
Αλλά ο γερο-Στάθης ήτανε γνωστός κλέφτης σε
όλη την περιοχή. Αφού µετά, στο Αντάρτικο, που
πέρασε το ένατο τάγµα στο χωριό και πήρανε τον
πατέρα µου και τον κουµπάρο τον Αχιλλέα και
τους πήγανε µε τα άλογα στα Ολύµπια, για να µε-
ταφέρουνε πολεµοφόδια, όταν τους ρωτήσανε
από πού είναι και είπαν από του Μπαράκου, εκεί-
νοι ρωτήσανε για το γερο-Στάθη. Τόσο γνωστός

ήτανε!
-Τι τα έκανε τα άλογα, τα εµπορευότανε;
-Τα πήγαινε σε άλλους φίλους του κλέφτες.

Αντίθετα ο παππούλης µου ο Θοδωράκης, του πα-
τέρα µου ο πατέρας, ήτανε αθώος άνθρωπος, δεν
ήξερε ούτε να κλέψει, ούτε να πει ψέµατα. Τις
αδερφές του όµως τις έδωσε στους Ξυστραίους
και στους άλλους, τους Κανελλάκηδες, από του
Γκρέκα, που ήσαντε κλέφτες για να τον φυλάνε
και να µην τον κλέβουνε. Πήγε µια φορά ένας
κλέφτης, του παίρνει το βόιδι από το κατώι και το
πάει στο Λογγό, στον Ξύστρα. Του λέει, «έλα
έξω, σου ’φερα ένα βόιδι.» Βγαίνει αυτός έξω, το
γνώρισε το βόιδι. «Ρε, τι λες!» του λέει. «Αυτό το
βόιδι είναι του κουνιάδου µου. Πάρτο και να το
πας πάλι πίσω». (Γέλια)

-Άρα, λειτούργησε το σχέδιο.
-Ναι, τον εφυλάγανε, τον κακοµοίρη!
-Για πες µας κι άλλα για τη µάνα σου.
-Η µάνα µου ήτανε κοντή, στρουµπουλή και

έξυπνη. Παντρεύτηκε τον πατέρα µου, που ήτανε

ένας λεβέντης ίσα µε κει πάνου, δύο µέτρα, ήτανε
και ξανθοί οι Λαµπραίοι και ήτανε όµορφοι. Όταν
ο πατέρας της, ο γερο-Στάθης, ήθελε να πεθάνει,
είπε στο γαµπρό του, το ∆ηµήτρη τον Πόθο, που
είχε πάρει την Αγγέλω και ήτανε αδερφός του
παπά, «εγώ θα πεθάνω, αλλά τώρα εδώ θα σου
µείνουνε δυο κούτσουρα. Θα τις παντρέψεις;»

-Ενοούσε τις κουνιάδες του.
-Ναι. «Άµα ρθούνε κείνοι οι κουτοί εκεί πέρα»,

εννοούσε τους Λαµπραίους, «δώστηνε τη ∆ηµή-
τρω». Το είχανε συζητήσει φαίνεται. Και να της
δώσεις το χωράφι στην Κοτρόνα και τα αµπέλια
εδώ κάτου.

-Γιατί τους έλεγε κουτούς;
-Γιατί ήσαντε ήσυχοι άνθρωποι. Μαζευτήκανε

τότε να κάνουνε τα προξενιά. Ο πατέρας µου σκε-
φτότανε, «Αυτή είναι και µεγάλη, δεν θα κάνει
παιδιά». «Θα σου δώσω εγώ, ρε»του λέει ο Βλα-
χοχρήστος «και γω άλλο ένα» λέει ο άλλος από
κείνους που κάνανε τα προξενειά. Αλλά εκείνη
έκανε πέντε παιδιά. Τρία κορίτσια και δύο αγόρια.
Το ένα, είπαµε, πέθανε.

-Και δεν στενοχωρήθηκε ο πατέρας σου που
έκανε τόσα κορίτσια;

-∆εν στενοχωρήθηκε, χαιρότανε. Παρόλο που
ήτανε χωριάτης και δεν ήξερε γράµµατα, δεν του
κακοφάνηκε ποτέ και µας πρόσεχε πολύ.

-Όταν γεννήθηκε ο Κώστας όµως, θα χαρή-
κανε.

-Χαρήκανε, γιατί το πρώτο αγόρι τους είχε
πεθάνει. Είχανε πεθάνει και κανα δύο αγόρια από
τα άλλα αδέρφια του πατέρα µου, που τα είχανε
βγάλει Θοδωρήδες, από τον παππούλη µου. Πε-
θαίνανε τα παιδιά τότε. Όταν γεννήθηκε ο Κώ-
στας δεν ήθελε ο παππούλης µου να τον βγάλου-
νε στο όνοµά του, δηλαδή Θοδωρή, γιατί φοβότα-
νε µην πεθάνει κι αυτό. Ήτανε και µεγάλος όταν
τον βαφτίσανε. Μόλις γυρίσανε από την εκκλησία
«µάνα θέλω να βυζάσω» λέει της µάνας µου. «Κε-
ρατά, τι λες εκεί;» του λέει ο νουνός του…. Μετά
αρχίσανε να δουλεύουνε σκληρά, για να µας ζή-
σουνε. Και ο πατέρας µου και η µάνα µου. Είχανε
αµπέλια, σταφίδες και τα σκάβανε µόνοι τους.

-Για πες µας περισσότερα για τα παιδικά σου
χρόνια. Από ό,τι µου έχεις πει ήταν χαρούµενα
χρόνια, περνάγατε καλά.

-Ωραία περνάγαµε στο σπίτι µας. Κάθε βράδυ
µας έβαζε η µάνα µου και τραγουδάγαµε και χο-
ρεύαµε. Όταν στο χωριό γινότανε κάτι, µια δια-
σκέδαση, ο πατέρας µου δεν µας έστελνε για
δουλειές. Μας άφηνε να πάµε να διασκεδάσουµε.
Πήγαινε αυτός στα πρόβατα και µας έστελνε να
πάµε να χορέψουµε. Στο σχολείο µας έστειλε
όλες. Οι δύο µεγάλες πηγαίνανε µία µέρα η µία,
µία η άλλη, για να βοηθάνε και στις δουλειές. Ο
παπάς ήτανε και δάσκαλος και καταλάβαινε ότι
είχε ανάγκη ο πατέρας µου και δεν τον πίεζε να
στέλνει τα κορίτσια κάθε µέρα στο σχολείο. Μια
φορά η Παναγιώτα ήθελε να πάει τη δική µου µέ-
ρα στο σχολείο, και να πάω εγώ στο χωράφι, αν
και ήταν η σειρά µου για το σχολείο. Είχαµε και τα
πρόβατα τότε. «Εγώ δεν κάθοµαι» λέει, «θα πάω
στο σχολείο!» «Ρε, τι λες, δεν είναι η σειρά σου!»
«Όχι, εγώ θα πάω» «Ε, άστηνε» µου λέει ο πατέ-
ρας µου. Εγώ υποχωρούσα πάντα. «Καλά», της
λέει ο πατέρας µου, «πήγαινε και ό,τι σου ειπεί κι
ό,τι του ειπείς του δάσκαλου, να ρθεις να µου το
ειπείς!» Και µετά το πήρε ο µπάρµπας µου ο Πα-
ναγιώτης και κορόιδευε. Έλεγε πολλά αστεία ο
µπαρµπα-Παναγιώτης και γελάγανε. Άλλη µια φο-
ρά πηγαίνανε τότε για µεροκάµατο στον παπά,

Προσωπογραφίες
Ασήµω Λαµπροπούλου - Γρηγοροπούλου

Συνέχεια στη σελ. 11

Σε νεαρή ηλικία: Από αριστερά Ασήµω
Λαµπροπούλου µε την αδελφή της Παναγιώτα
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έβανε πολλούς εργάτες και σκάβανε τα αµπέλια
και τους πλήρωνε µε µεροκάµατο.

-Είχε πιο πολλά αµπέλια ο παπάς;
-Ε, βέβαια πιο πολλά. Είχανε κανονίσει να πά-

νε να σκάψουνε στου παπά. Ο µπάρµπα-Πανα-
γιώτης είχε κανονίσει κι εκείνος για σκάψιµο και
του λέει του πατέρα µου: «έχω κανονίσει κι εγώ
αύριο, θα ’ρθεις σε µένα». «Τι λες , ρε» του λέει
εκείνος, «δεν τονε γελάω εγώ τον παπά». Κι από
τότε ο µπάρµπας µου το πήρε και το έλεγε: «Τι
εκάµατε; Τον εγελάσατε τον παπά σήµερα»; Άλ-
λη φορά πάλι, τότε τα τρία αδέρφια δεν είχανε
ακόµα χωρίσει, περνάγανε τα άλογα από επιτρο-
πή στη Ζαχάρω, γιατί τα έπαιρνε ο στρατός. Το
πήγε ο πατέρας µου το άλογο, να το περάσει από
Επιτροπή και εκεί γράφανε τον ιδιοκτήτη του
αλόγου. «Σε ποιο όνοµα θα γράψουµε το άλογο»;
Τον ρώτησε ο υπάλληλος. «Α, το άλογο το ’χουµε
τρεις» του λέει ο πατέρας µου. ∆εν ήθελε ποτέ
να αδικήσει ή να πει ψέµατα. Και µετά πάλι ο
µπάρµπας µου έκανε πλάκα. «Πόσοι το ’χετε τ’
άλογο ρε; Τρεις το ’χετε;» Και γελάγαµε. Ο πατέ-
ρας µου ήτανε δουλευτής και δεν µας έλειψε τί-
ποτα ποτέ. Και πήγαινε και για µεροκάµατο. Πή-
γαινε στον Πύργο για σκάψιµο, για χαράκι. Ειδικά
τώρα την άνοιξη.

-Όταν µεγαλώσατε µπήκατε κι εσείς στη δια-
δικασία να βοηθάτε την οικογένεια;

-Οι δύο µεγάλες αδερφές µου δουλέψανε πο-
λύ. Μέχρι πηγάδι έβγαλε η Θανάσω µε τον πατέ-
ρα µου παρέα. Ήτανε η µεγαλύτερη και πολύ δυ-
νατή. Η Παναγιώτα ήτανε πάλι καλή για τις δου-
λειές του σπιτιού, καλή νοικοκυρά, να µαγει-
ρεύει, να συγυράει. Και στις αγροτικές δουλειές
πήγαινε. Τότε είχαµε τα πρόβατα στην Κοτρώνα
και όταν δεν είχανε τα πρόβατα κλαρί ο πατέρας
µου έλεγε: «Τα πρόβατα δεν έχουνε κλαρί». Το
κουβαλάγανε από το δάσος, από την Πλατιάνα. Η
Παναγιώτα πήγαινε και ζαλωνότανε, για αυτό
έχει πρόβληµα µε το πόδι της.

-Εσύ δεν πήγαινες για δουλειά;
-Πήγαινα κι εγώ. Πήγαινα µε τα πρόβατα. ∆εν

έκανα βαριές δουλειές.
-Εσύ µάλλον ήσουνα η πιο έξυπνη και δεν πή-

γαινες.
-Μπα, πηγαίνανε οι άλλες που ήτανε πιο δυ-

νατές κι εγώ φύλαγα τα πρόβατα. Έτσι τελει-
ώσαµε το σχολείο, η Θανάσω ήταν η πρώτη µαθή-
τρια, πήγαινε στο σχολείο µε το Θανάση το Λαµ-
πρόπουλο. Κι αυτός ήταν άριστος µαθητής. Και ο
Γιάννης του µπάρµπα-Αναστάση. Αλλά για να κα-
θίσουνε να βοηθήσουνε τους γονείς, δεν πήγανε
να συνεχίσουν στο σχολείο, στο Γυµνάσιο. Τότε
όµως δεν τα στέλνανε τα κορίτσια στο γυµνάσιο.
Εδώ ο δάσκαλος από τις Τρύπες είχε τέσσερα κο-
ρίτσια και δεν έστειλε καµία για γράµµατα.

-Με ποιους ήσουνα συνοµήλικη, µε ποιους
έκανες παρέα;

-Έκανα µε την Κούλα, τη Γιώργαινα, παίζαµε
µαζί. Συµµαθητές είχα το Νίκο του παπά, το Γιώρ-
γη τον Παπαδόπουλο και άλλα παιδιά από τις
Τρύπες, που ερχόσαντε στο σχολείο. ∆εν είχα
και πολλές φιλίες. Τότε µε την Κούλα παίζαµε και
φτιάναµε κουτσούνες. Μου έφτιαχνε η µάνα µου
κουτσούνες και παίζαµε. Παίρναµε και οι δύο τα
κουτσονοµπαλώµατα και τα σµίγαµε µαζί και παί-
ζαµε εκεί στα σκίντα. Εκεί πέρναγε κι ένα αυλάκι
που έφερνε το νερό από το Αϊ-Γιώργη και ήτανε
ωραία, παίζαµε και διασκεδάζαµε. Μαλώναµε και
καµιά φορά. Παρέα πολλή έκανα, µετά που µεγά-
λωσα κάπως, µε τη Σταθίτσα. Είχανε κι εκείνοι
πρόβατα και πήγαινε και τ’ απόλαγε το µεσηµέρι
και τα έφερνε εκεί που ήµουνα κι εγώ και τα φυ-
λάγαµε µαζί. Είχαµε µεγάλη φιλία. Τραγουδάγα-

µε κιόλας εκεί που καθόµαστε…και χορεύαµε και
λέγαµε και τραγούδια και χορεύανε κι άλλοι. Στις
Απόκριες, του Ευαγγελισµού ντυνόµαστε και
βγαίναµε όλες οι κοπέλες και τραγουδάγαµε και
χορεύαµε. Και ποιος τραγούδαγε; Πρώτη εγώ άρ-

χιζα το τραγούδι Κι ο πατέρας σου το θυµάται.
-Ο πατέρας µου έχει πει, ότι πρώτη φορά που

µπήκε στο χορό και χόρεψε, του τραγούδησες
εσύ το τραγούδι. Στ’ αλώνια. Εκεί µαζευόσαστε
οι νέοι;

-Τ’ αλώνια τότε τα είχαµε πανηγύρι. Τώρα το
καλοκαίρι ειδικά, που αλωνίζανε. Εµείς ήµαστε
και κοντά.

-Κανένα γραµµόφωνο είχατε τότε;
-Μπα, µετά φέρανε γραµµόφωνο. Ένας από

το Ξηροχώρι, Καπελές λεγότανε και είχε κάτι
συγγένεια µε τους Γιαννακαίους και έφερε το
γραµµόφωνο και πηγαίναµε και χορεύαµε.

-Πού µένατε, στα παλιά Λαµπρέικα;
-Ναι, εκεί. Ήτανε ένα µακρινάρι και το χωρίσα-

νε στα τρία και πήρε ένα κοµµάτι ο κάθε αδερφός.
Όλα τα ξαδέρφια ήµαστε αγαπηµένα. Μαζί τρώ-
γαµε, παίζαµε. Κι αν καµιά φορά οι γονείς ενο-
χλιόσαντε, εµείς δεν µαλώναµε. Ήµαστε συνέ-
χεια µαζί.

-Τι γλέντια κάνατε τότε, σαν νέοι που ήσα-
στε, πώς περνάγατε;

-Εγλεντάγαµε. Πηγαίναµε σπίτι σε σπίτι στις
γιορτές, ειδικά του Αϊ-Γιαννιού, που είχε πολ-
λούς Γιάννηδες το χωριό. Όλα τα παιδιά και κορί-
τσια παρέα, πηγαίναµε σε κάθε σπίτι και χορεύα-
µε και τραγουδάγαµε στο δρόµο. Τώρα έχουτε
τις καφετέριες.

-Τα παιδιά σου όµως χορεύουνε και κάνουνε
και γλέντια εδώ στο σπίτι. Και στα πανηγύρια πά-
νε. Εσύ φαίνεται τους έµαθες!

-Ε, κάτι έκανα κι εγώ. Η µάνα µου θυµάµαι µας
έβανε εµάς και χορεύαµε µες στο σπίτι. Θυµάµαι
µια φορά αυτή εζύµωνε και µας έλεγε ένα τρα-
γούδι να το ειπούµε κι εµείς τα παιδιά. Η Θανάσω
το χάλαγε και η µάνα µου µας µάλωνε.

-Πες ένα τραγούδι που σου ’λεγε η µάνα σου.
-Μπάτε, κορίτσια, στο χορό, τώρα που έχετε

καιρό.
Τι αύριο θα παντρευτείτε, σαν τις κλώσσες θα

γινείτε!
∆ε θα σας φήνει ο άντρας σας, να πάτε στις

µανάδες σας,
δε θα σας φήνουν τα παιδιά, να πάτε κει που

‘ναι η χαρά,
δε θα σας φήνει η πεθερά, να πάτε κει που ‘ναι

η χαρά,
δε θα σας φήνει ο πεθερός, να πάτε κει που

‘ναι ο χορός!
-Τον άντρα τον µεθύζουµε και τον αποκοιµί-

ζουµε
και τα παιδιά τα δέρνουµε, κοντά µας δεν τα

παίρνουµε.
Και την κακιά την πεθερά τη βάνω στη σιδερο-

στιά!
Και τον κακό τον πεθερό τον κάνω ό,τι θέλω

εγώ.
Του στρώνω δω, του στρώνω κει, του στρώνω

όξω στην αυλή,
του στρώνω πέντε στρώµατα, πέντε γαϊδου-

ροτόµαρα
και του βάνω προσκεφάλι του γαϊδάρου το κε-

φάλι…
-Πες µας και κανένα άλλο τραγούδι…
-Μια βλάχα, µια παλιόβλαχα και του Νταβέλη

η µάνα,
Πέτρα την πέτρα περπατεί, λιθάρι σε λιθάρι,

µη λερωθούν οι κάλτσες της και τ’ άσπρα της τα
πόδια…

-Στο σχολείο δεν τραγούδαγες;
-Τραγούδαγα, λέει! Στα γράµµατα δεν ήµουνα

τόσο καλή, αλλά ήµουνα πρώτη στο χορό και στο
τραγούδι. Όπου πηγαίναµε, έβγαινε ο παπάς, που
ήτανε και δάσκαλος και µας κοίταγε. Μας είπε µια
φορά για την ιστορία µε τις Σουλιώτισσες κι εγώ
ήξερα το τραγούδι και βγήκαµε έξω, το τραγού-
δησα και το χορέψαµε. Βγήκε ο παπάς και µας κα-
µάρωνε. Και στα γλέντια τους τραγούδαγα. Τους
τα έλεγα τόσο καλά που εκείνος που χόρευε δεν
έχανε βήµα. Εκεί που πάταγε, πάταγε και το τρα-
γούδι….

-Τι άλλο θυµάσαι από τα νεανικά σου χρόνια;
Τι σου έχει µείνει από τότε;

-Θυµάµαι που κάποτε αποφασίσαµε, µετά τον
πόλεµο, να παίξουµε θέατρο. Ο Γιώργος ο Πόθος,
του παπά, έκανε τον ειδικό, µας έλεγε πώς να το
κάνουµε, πότε θα µιλάει ο καθένας, τι θα φοράει.

-Έκανε το σκηνοθέτη, δηλαδή.
-Ναι! Είχε βρει και είχε φέρει το έργο «Ο Τά-

σος και η Γκόλφω» και το παίξαµε στο σχολείο, το
παλιό, στου Παυλοφώτη το σπίτι. Ήτανε πολύ
ωραία. Ο Φώτης ο Πόθος έκανε τη Γκόλφω και ο
Γιώργος ο Βλάχος, ο χηµικός, έκανε τον Τάσο. Τη
Σταυρούλα, που αγάπαγε τον Τάσο και ήτανε
πλούσια τσελιγκοπούλα, την έκανε ο Γραµµατέ-
ας. Τη µάνα της Σταυρούλας, έπαιζε ο Γιαννό-
πουλος, ο αδερφός της Αλεξάκαινας και τον τσέ-
λιγκα ο Γρηγόρης ο Πόθος, αδερφός του Τηλέµα-
χου.

-Όλους τους ρόλους τους παίζανε αγόρια;
-Όλους! Εγώ δεν έπαιζα, µόνο τραγούδησα

την ώρα που κεντάγαµε το φόρεµα της νύφης,
για το γάµο. Είπα το τραγούδι «Της γαλανής το
φόρεµα, της ρούσας το φουστάνι, πέντε ραφτά-
δες το ‘ραβαν και εξήντα µαθητάδες..» Τραγού-
δαγα ωραία τότε. Είχε έρθει πολύς κόσµος, γεµά-
το το σχολείο. Αργότερα είπαµε να παίξουµε και
άλλο έργο, για την αρχαία Σπάρτη και τις Σπαρ-
τιάτισσες. Εγώ θα έπαιζα την Αρχιδάµεια. Αλλά
τελικά δεν έγινε…

- Στο βουνό είχες µείνει ποτέ, όπως συνηθι-
ζόταν τότε που σµίγανε τα πρόβατα και µένανε
εκεί το βράδυ;

-Τα βράδια είχαµε στέκι που µέναµε, δεν µέ-
ναµε όπου κι όπου. Όταν είχαµε τα πρόβατα
εµείς τα πηγαίναµε κατά την Κοκκαλιάρα, στη
Γούβα, που λέγαµε και εκεί έφτιαχνε µαντριά ο
πατέρας µου, έβαζε τα πρόβατα µέσα και κοπρί-
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ζανε τα πρόβατα, έριχνε την κοπριά στο χωράφι,
σαν λίπασµα και κοίταγες τα στάρια και χωρίζανε
από τα άλλα. Στο Γουρνότσαρκο που είχαµε και
την καλύβα και τα έβανε εκεί τα πρόβατα ο πατέ-
ρας µου, έκανε ένα στάρι!!! Και γι’ αυτό δεν πει-
νάσαµε και ποτέ.

-Εγώ έχω ακούσει ότι τότε να ενώνανε τα
πρόβατα και τα πηγαίνανε πότε στου ενός το χω-
ράφι για την κοπριά και πότε στου άλλου

-Ναι, έτσι γινότανε, αλλά εµείς δεν τα σµίγα-
µε πολύ µε άλλους.

-Έτσι είχατε µια σχετική αφθονία στο σπίτι
σας.

-Ναι, τα πάντα είχαµε! Στην Κατοχή ερχόσαν-
τε ξένοι. Για λίγο αλεύρι πουλάγανε πράγµατα
αξίας. Μια φορά η µάνα µου πήρε µια κουβέρτα
πλεχτή µε πέντε κιλά ρεβίθια. Φαντάσου, ο κό-
σµος επούλαγε τα πράγµατά του
για να ζήσει.

-Στο πόλεµο του 40 τι θυµάσαι;
Στο χωριό ήσουνα τότε;

-Ναι, τότε θυµάµαι είχε κακό χει-
µώνα. Έβρεχε και έριχνε και χιόνια.
Ο κόσµος φοβότανε, κλαίγαµε. Μό-
λις ακούσαµε την καµπάνα… Ο πα-
τέρας µου, ο µακαρίτης, ήτανε µε-
γάλος και δεν τον πήρανε στο στρα-
τό, σηκωνότανε τη νύχτα, άνοιγε το
παράθυρο και κοίταγε κατά κει που
ήτανε η Αλβανία και έλεγε: «Ρε
τους κερατάδες, που να τους έχου-
νε τώρα! Πού να είναι τώρα τα παλι-
κάρια! Πού να’ ναι ο Βγενισάκης, ο
Αλικαίος!» «Κλεισ’ το παραθύρι,
ρε!» του έλεγε η µάνα µου. «Τώρα
θα ιδείς», της έλεγε, «θα ρθούνε
εδώ οι Ιταλοί και θα σου βγάλουνε
τα µάτια σαν του ποντικού!» Τότε
δεν υπήρχαν ραδιόφωνα. Ό,τι µα-
θαίναµε από τον παπά, που έπαιρνε
κάπου, κάπου εφηµερίδα. Ερχότανε
ο ταχυδρόµος, έφερνε την εφηµερίδα, µαζευό-
σαντε όλοι στο καφενείο και διαβάζανε και ακού-
γανε οι περισσότεροι. Τότε σκοτώθηκε το παιδί
του παπά και ο Αβράµης, του Παµεινώντα ο
αδερφός. Οι Ιταλοί που ήρθανε πρώτοι φάγανε
όλες τις κότες του χωριού. Τις εσφάζανε και τις
εψένανε στο σπίτι µας και η µάνα µου έκανε «Ωχ,
ωχ!» Έβανε ο Ιταλός το τηγάνι στη φωτιά χωρίς
πολύ λάδι και το έκαψε. Εµείς ήµαστε γύρω, γύ-
ρω και της λέει: «Πολλά πίκολα, άντρα πού; Αν-
τάρτο;» «Ωχ, ωχ!» έκανε πάλι η µάνα µου. «Τι ωχ,
ωχ;» τη ρώταγε; Καµιά φορά, όταν βλέπανε µικρά
παιδιά, που δεν είχανε να φάνε, τους δίνανε. Τό-
τε ο κόσµος έβλεπε τη µπουκιά και αναστέναζε!
Έτσι κι αλλιώς τότε βγάναµε µικρή παραγωγή. Ο
παπάς και Κανέλλος ο Πόθος είχαν τα περισσότε-
ρα σιτάρια. Εµείς οι άλλοι βγάζαµε ίσα για να πε-
ράσουµε το χρόνο µας. Τότε έπλεκα κάλτσες και
πουλόβερ για τους φαντάρους στην Αλβανία. Πό-
σα πουλόβερ έχουν περάσει από τα χέρια µου!

-Η φανέλα του στρατιώτη! Αυτό στο ανέθεσε
κάποιος ή µόνη σου το έκανες;

-Μόνη µου, για τους δικούς µας, το Γιάννη και
το Βγενισάκη τον Πόθο που ήσαντε φαντάροι στο
πόλεµο. Και αλληλογραφούσαµε. Τότε ήταν αλ-
λιώς ο κόσµος. Τώρα πάει, ξεσυγγενέψαµε.

-Ήσασταν πιο δεµένοι τότε, θέλεις να πεις!
-Ερχόσαντε στο σπίτι σου βράδυ, να µείνου-

νε, µπορεί να µην είχες τίποτα, αλλά τους φιλο-
ξενούσες. Εκρεµάγανε κυδώνια και αχλάδια χει-
µωνιάτικα στο πατερό και κόβαµε και φιλεύαµε.
Τώρα, σου λέει, πρέπει να πας να βρεις ουίσκι, να
πας στην επίσκεψη.

- Όταν τελείωσε ο πόλεµος ήτανε καλύτερα;
-Τι καλύτερα! Χειρότερα ήτανε, γιατί ξεκίνησε

το αντάρτικο. Και ο κόσµος είχε φτώχεια. Στέλνα-
νε τότε από την Ούντρα, από την Αµερική, πράγ-
µατα και τρόφιµα. Φέρνανε αλεύρια, ζάχαρη, γά-
λα σε σκόνη, ρούχα και τα µάζευε ο Πρόεδρος
και τα µοίραζε. Και πήγαινε ο κόσµος κι έπαιρνε.

-Εσύ δεν είχες πάρει τίποτα;
-Εγώ πήρα ένα παλτό. Ήτανε πρόεδρος ο Αν-

τρικόγιαννης και µας είχανε βγάλει να πάρουµε
ένα παλτό. ∆εν πηγαίνανε τα άλλα κορίτσια να το
πάρουνε και πήγα εγώ. Ήτανε ένα µπλε παλτό,
ούτε φόδρα είχε, ούτε τίποτα. Αλλά µες στην
τσέπη του είχε µια σύσταση. Το φόρεσα κι εγώ
και πήγα κει πάνου στου Αλικαίου. «Για φόρε-
στο», µου λέει. Βάζω το χέρι στην τσέπη και βρί-
σκω ένα χαρτί µέσα. Το φυλάξαµε αυτό και ένας
από τη Σµέρνα, ο Πανταζόγιαννης, που ήξερε
αµερικάνικα, ήτανε στην Αµερική και γύρισε πί-

σω, το διάβασε και έγραψε εκεί πέρα και µετά µας
στείλανε δέµα οι Αµερικάνοι. Εγλέντησα µια
µπλούζα άσπρη µε ροζ λουλούδια και µια φούστα
µπλε που µας στείλανε, δεν ερχόσαντε στις άλ-
λες και τα ταίριαξα και τα φόρεσα και πήγαινε ο
χορός …σύννεφο! Αλλά δεν είχα παπούτσια. Μια
φορά µου έφτιαξε τσόκαρα ο Βγενισάκης

-Τσόκαρα από τι;
-Από πλατάνι. Το πελεκάγανε το ξύλο και το

φτιάνανε ωραίο παπούτσι. Με τακούνι ή ίσιο, άµα
ήθελες. Από πάνω όποιος είχε δέρµα έβανε, αλ-
λιώς βάνανε πλεχτό.

-Προχωρηµένα πράγµατα. Είναι τώρα της µό-
δας.

-Μια φορά φτιάξαµε φουστάνια. Πήγε η Πα-
ναγιώτα µε τον πατέρα µου στον Πύργο και που-
λήσανε σιτάρι και έφερε ύφασµα και φτιάξαµε
ένα φουστάνι η καθεµιά. Μου πήγαινε ωραία, για-
τί ήµουνα λεπτή τότε και ήθελα να το φορέσω,
αλλά δεν είχα παπούτσια. Μου φτιάνει το τσόκα-
ρα ο Βγενισάκης, αλλά λουρίδα δεν είχα να βάλω
απουπάνου. Είχε ένα ύφασµα η µάνα µου, πέτσες
που τα λέγανε, που τα παίρνανε και φτιάνανε
σεντόνια, για να φτιάσει προικιά στις µεγάλες.
«Να µου κόψεις» της λέω «ύφασµα, να βάλω στα
τσόκαρα». «Όχι, δεν το χαλά εγώ το ύφασµα, θέ-
λω να βγάλω σεντόνια». «Τι λες» της λέω, «εγώ
θέλω να τα φορέσω, να πάω να χορέψω» Στενο-
χωρήθηκα κι έκλαιγα και έτσι µου έκοψε και τα
έφτιαξα τα τσόκαρα. Σταυρώσαµε τις λουρίδες,
τις καρφώσαµε µε τελάκια και ήσαντε τα καλύτε-
ρα παπούτσια. ∆εν ακούς, τότε ήτανε και τραγού-
δι: «Τα τσοκαράκια που φορείς, τα φόραγε η για-

γιά µου κι όταν εγώ της έφταιγα, µου ’σπαγε τα
πλευρά µου..» Τρακατράκ, τρακατράκ, τρακα-
τράκ…, έλεγε το τραγούδι. (Γέλια) Ε, µετά βγή-
κανε οι παντόφλες και αγοράζαµε.

-Αλλά το όνειρο ήτανε να πάρετε παπού-
τσια…Όµως όταν ήσασταν µικρά και περπατά-
γατε ξυπόλητα δεν παγώνατε; Πώς το αντιµετω-
πίζατε;

-Συνηθίζαµε. Αφού όταν είχε πάγο πηγαίναµε
και πατάγαµε µε τα πόδια µας και σπάγαµε τα
κρύσταλλα που είχαν γίνει, όπου ήτανε νερά…
Το βλέπαµε σαν παιχνίδι. Αλλά είχαµε και τα τσα-
ρούχια, από δέρµα γουρουνιού. Μόλις όµως βρε-
χόσαντε, άνοιγε, ξεχείλωνε το πετσί και γλιστρά-
γανε στα πόδια. Έτσι τα βγάναµε και περπατάγα-
µε πάλι ξυπόλητα. Μετά βγήκανε οι πλεκτές παν-
τόφλες και ποδεθήκανε οι γυναίκες. Φτιάναµε νή-
µα από σπάρτο, το πλέγαµε και µετά το ράβαµε
σαν σόλα και ήσαντε ωραίες.

-Από σπάρτο! Για πες µε τη σει-
ρά, πώς γινότανε η διαδικασία µε
τα σπάρτα.

-Το καλοκαίρι, µετά το λουλού-
δι, πηγαίνανε οι γυναίκες και τα κό-
βανε. Τα φτιάναµε µατσάκια, που τα
λέγαµε χερόβολα. Όποια εµπόργε
και µάζευε τα περισσότερα. Πηγαί-
νανε στις Τρύπες, που είχε πολύ
σπάρτο, αλλά και αλλού…Τα φέρ-
νανε στο σπίτι, τα βάζανε στο λεβέ-
τι, τα βράζανε και από κει τα πηγαί-
νανε στο ποτάµι. Κάθε µία είχε τη
στέρνα της. Εκεί βάζανε κάτου πλα-
τάνια, για να µη λερωθούνε και τα
πλακώνανε µε πέτρες, να µην τα
πάρει το ποτάµι. Ήξερε κάθε µία
πού είναι τα δικά της. Έτσι τα σπάρ-
τα µαλακώνανε για να βγει το µαλ-
λί. ∆εν έβγαινε αλλιώς το µαλλί. Τα
αφήνανε πεντέξι µέρες. Άµα έκανε
ζέστη τ’ αφήνανε λιγότερο. Γινότα-
νε της τρελής στο ποτάµι. Και ν’
ακούς και τα βατράχια ….Μετά τα

βγάνανε και τα κοπανάγανε µε τον κόπανο.
Έβγαινε το µαλλί και η φλύδα έφευγε και την πε-
τάγανε πέρα. Την είχανε για ξάναµµα, για τη φω-
τιά. Μετά παίρνανε το µαλλί, το ξένανε και γινό-
τανε ωραίο, σαν το µαλλί της γριας, που λένε.
Μετά το λαναρίζανε µε τα λανάρια και ύστερα το
γνέθανε. Το παίρνανε και φτιάνανε τριχιές για να
φορτώνουν τ’ άλογα…

-Και όχι µόνο…
-Σακιά, απλάδες, που µαζεύανε τις ελιές. Πώς

αλλιώς να τα φτιάχνανε! Αλλά φτιάχναµε και
ρούχα που φοράγαµε. Εγώ έφτιαξα µια φορά µια
φούστα µε ράντες…

-Εκτός όµως απ’ αυτό τα νήµατα που φτιά-
χνανε τα βάφανε κιόλας, έτσι δεν είναι;

-Ναι!
-Οι βαφές που χρησιµοποιούσατε ήτανε φυ-

σικές ή τις αγοράζατε;
-Αγοράζαµε, αλλά το µπεζ και το καφέ τα

φτιάχναµε µόνες µας.
-Θέλουµε να µας πεις τα χρώµατα, αν θυµά-

σαι.
-Με το δέντρο εγινότανε το µπεζ ανοιχτό. Πο-

λύ ωραίο.
-Τα φύλλα ή τα βελάνια βάζατε;
-Τον κορµό του. Πελεκάγανε τον κορµό, βγά-

ζανε τη φλύδα και τη βράζανε και βάφανε όλων
των ειδών τα νήµατα. Άλλο χρώµα ήτανε το κα-
φέ, που γινότανε από τη φλύδα από τα καρύδια.
Τα υπόλοιπα χρώµατα τα αγοράζαµε. Κίτρινο,
πράσινο, κόκκινο. ∆εν θυµάµαι να φτιάχναµε άλ-
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λο µόνες µας. Μετά τα νήµατα τα υφαίναµε στον
αργαλειό. Είτε από σπάρτα, είτε από µαλλί, είτε
από λινάρι. Από το ίδιο νήµα έβγαινε και το στη-
µόνι και το υφάδι.

-Α, καλλιεργούσατε και λινάρι! Και κάνατε
την ίδια επεξεργασία µε τα σπάρτα;

-Ναι, µόνο που δεν το βράζαµε… ∆ουλειά!
∆ουλεύανε οι γυναίκες τότε! Το βράδυ καθόσαν-
τε και νυχτονέθανε. Απόψε έχει ξέλαση η µία, αύ-
ριο η άλλη…Το τι γινότανε στην Πολυνείκαινα µε
το σπάρτο. Είχε πολύ και παλαιό σπάρτο και σ’
έπιανε, από τη σκόνη, στο λαιµό. Όταν πηγαίνανε
οι γυναίκες, ερχόσαντε βήχοντας.

-Έχω ακούσει ότι οι γυναίκες τότε φτάνανε
να µαλώνουνε για τα σπάρτα, µέχρι τα δικαστή-
ρια φτάνανε, ήταν κάτι πολύτιµο.

-Γιάκο (Για άκου) ρε! Ποιος το χρησιµοποιεί
τώρα! Τότε σκοτωνόσαντε για µια χεριά!

-Με τον αργαλειό ασχολιόσουνα;
-Στην αρχή όχι τόσο, ήτανε οι µεγάλες που

υφαίνανε. Μετά ασχολήθηκα κι εγώ. Είχα υφάνει
κουβέρτες Τότε για τ’ απλάδια οι γυναίκες γυρί-
ζανε όλα τα χωριά για να βρούνε σχέδιο. Μέχρι
τα ∆ιάσελα πήγε η Θανάσω για να βρει ένα σχέ-
διο. Το ’φτιασε µε ελάφια και το έχω εγώ τώ-
ρα…Αλλά µετά βγήκανε τα έτοιµα και ο κόσµος
σταµάτησε σιγά, σιγά τον αργαλειό….

-Ξέρω ότι ήσουνα και µοδίστρα. Για πες µας
γι’ αυτό.

-Μετά πήγα για µοδίστρα, ήµουνα δεκαοχτώ
χρονών. Τότε οι γυναίκες ράβανε. ∆εν πηγαίνανε
να πάρουνε αγοραστά. Εµείς ήµαστε τέσσερις
γυναίκες και θέλαµε να ξέρει µία να ράβει. Πηγαί-
ναµε στη θεια µου την Παναγιώταινα, που ήτανε
µοδίστρα και µας έραβε. Τη βάναµε και τα έκοβε
και µεις τα ράβαµε. Άργηγε να τα ράψει, είχε κι
αυτή µεγάλη οικογένεια και δεν προλάβαινε. Ήρ-
θε µια σχολή στη Ζαχάρω και µε στείλανε. Μάλ-
λον η Θανάσω µ’ έστειλε. Γιατί είχαµε υποφέρει
πια, δεν είχαµε ποιος να µας µπαλώσει.

-Γιατί στείλανε εσένα και δεν πήγαινε κάποια
άλλη;

-Εγώ ήθελα από µικρή, ήτανε µεράκι µου. Εί-
χα µανία µε τη µοδιστρική. Αφού έβρισκα καµιά
πέτρα που κουνιότανε, πέρα κει που πήγαινα και
την έκανα ραπτοµηχανή, δούλευε το πόδι µου.
Τότε πήγα εγώ, η Σοφία, η Μαρία του Βλάχου και
µία από το Παλιοχώρι, του Σπηλιόπουλου.

-Και µείνατε στη Ζαχάρω;
-Ναι, µείναµε δύο µήνες µόνο, γιατί µετά έφυ-

γε η Σχολή. Μάθαµε κοπτική-ραπτική.
-(Θανάσης) Τι; Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλ-

λο;
-Τι λες Θανάση, άλλο δεν είναι; ∆εν ακούς

που λέει: «Να τα κόψεις ξέρεις. Να τα ράψεις ξέ-
ρεις;»

-Σου αγοράσανε και ραπτοµηχανή;
-Όχι, και γι’ αυτό γύρισα τις µηχανές στου

Μπαράκου όλες. Πήγαινα στης Γιώργαινας, στης
Σταθίτσας, στης Γιαννούς του µπαρµπα-Γιάννη.
Τη δική µου µηχανή µου την έστειλε µετά ο Κώ-
στας, ο αδερφός µου, το ’55, µου φαίνεται.

-Α, στην έστειλε ο αδερφός σου!
-Αµ, ποιος άλλος; Αλλά στη Σχολή µπορεί να

κάθισα δύο µήνες, έµαθα όµως. Μας έδειχνε ο
ράφτης πώς να φτιάχνουµε τα πατρόν µε χαρτί.
Τα έφτιαχνα εγώ, τα στόλιζα, τους έβανε γιακά-
δες, τους έβανα κουµπιά και τα κάρφωνε στον
τοίχο και έλεγε: «Ορίστε, η Λαµπροπούλου, κοι-
τάτε εδώ!» Σαράντα κοπέλες ήµαστε και δεν εµί-
λαγε καµία. Αλλά και οι άλλες µάθανε. Εγώ όµως
µετά τη συνέχισα τη δουλειά. Ερχότανε και η Φω-
τεινή, η νύφη µου, το καλοκαίρι, που ήτανε µοδί-
στρα και ράβαµε και έβλεπα περισσότερα. Την τέ-

χνη δεν την δίνει ο µάστορας, πρέπει να την κλέ-
ψεις. Είχα όµως αντίληψη. Όταν πρωτοπήγα µου
είπανε: «∆εν φαντάζοµαι εσύ να µην έχεις πάει
σε µοδίστρα!»

-Μετά συνέχισες κι έραβες και στο χωριό;
-Ναι. Μετά έραβα στο χωριό αλλά και σε άλλα

χωριά. Της µάνας σου της έραψα το ταγέρ του
γάµου της.

-Το πορτοκαλί ή το σιέλ;
-Το σιέλ. Το έχει ακόµα;
-Ναι, καλά που µου το θύµισες, να το πάρω,

για ενθύµιο.
-Έτσι συνήθισα και είχα πάντα κόσµο στο σπί-

τι. Κάθε Κυριακή, ειδικά, ήταν πανηγύρι. Άλλες
ερχόσαντε για πρόβα, άλλες για να κόψουνε τα
φορέµατα. Το Πάσχα τις εκαµάρωνα όλες στην
εκκλησία µε τα καινούρια ρούχα. Και πιο πολύ
στην Αγάπη, που φοράγανε όλες τα καλά τους.
Μπορεί να µην είχε ο κόσµος, αλλά φτιάνανε ένα
φόρεµα για το Πάσχα. Και βγαίναµε και χορεύα-
µε. Όταν ήτανε µάλιστα του Αϊ-Γιωργιού, που το
πανηγύρι γινότανε τη ∆ευτέρα του Πάσχα, ήτανε
ακόµα καλύτερα. Τη ∆ευτέρα του Πάσχα µάλιστα
παντρεύτηκα κιόλας. Κι η Αλικέαινα έλεγε: «Τι
ανάποδα πράµατα είναι τούτα! Γάµος τη ∆ευτέ-
ρα!»… Έτσι, που λέτε, λοιπόν µε τη µοδιστρική.
Είχα συνηθίσει να δουλεύω στο σπίτι µου. Έβγα-
λα και τρεις µαθήτριες. Τη θεια σου την Αγγελική,
πριν πάει στον Καναδά, αλλά έλεγε ότι τη µάλω-
να.

-Ε, θα ήσουνα αυστηρή!
-Ήµουνα, λίγο. Είχα την Παναγιώτα της Κώ-

σταινας και τη Σοφία του Γιάννη του Λαµπρόπου-
λου και τη Ντίνα του Πάνου του Γρηγορόπουλου,
από το Παλιοχώρι. Όλες αυτές µάθανε, ράβουνε.
Η Αγγελική η δική σας δεν κάθισε πολύ, γιατί µε-
τά έφυγε για τον Καναδά. Είχα µανία µε τη βελό-
να. Αλλά έπλεκα κιόλας. Με βελόνες, µε βελονά-
κι, κέντηµα. Και τι δεν έχει περάσει απ’ αυτά τα
χέρια.

-Έπλεκες και για άλλους; Ξένα; Και πληρω-
νόσουνα γι’ αυτό;

-Ναι, πληρωνόµουνα πολλές φορές. Τότε, το
καλοκαίρι, που ο κόσµος δεν είχε να πάρει µαντί-
λια, είχανε τις ψάθες. Και ερχόσαντε εκεί να τους
ράψω τις ψάθες. Τις πλέκανε πρώτα τις ψάθες µε
τις καλαµιές, φτιάχνανε ένα µεγάλο σκοινί και
µετά τις πιάναµε και τις ράβαµε για να γίνει καπέ-
λο. Τις έφτιανα ωραίες. Και µεγάλες ψάθες και µι-
κρές, όπως ήθελε ο καθένας. Τα µεσηµέρια εγώ

δεν καθόµουνα ποτέ. Μαζευόσαντε πολλοί στο
σπίτι και δούλευα.

-Ήσουνα δηλαδή και καπελού!
-Ναι! Αλλά πλέκαµε και παπούτσια.
-Πώς γινόταν αυτό;
-Είχα δει το σχέδιο από µια κοπέλα απ’ τη Ζα-

χάρω που ερχόταν στα Παπαδέικα. Είχε πλέξει
ένα κοµµάτι, κάπως τετράγωνο και το είχε βάλει
απάνου σε σκοινί. Τα έφτιαξα κι εγώ, τα φόραγα
και χόρευα. Έτσι περνούσε η ζωή.

-Αργότερα που µεγαλώσατε πώς προχώρησε
η ζωή σας;

-Μετά η Θανάσω αρρεβωνιάστηκε τον Κοτα-
ρά, στα ∆ιάσελα, ο Κώστας έφυγε για την Αθήνα.
Εγώ αρρώστησα σοβαρά από χινοκόκους. Μου
λέγανε ότι είχα πλευρίτη και µε πήγαινε και µ’
έφερνε ο πατέρας µου στη Ζαχάρω ένα χρόνο.
∆εν ξέρανε. Και µεις ήµαστε στραβοί, να πάµε
στον Πύργο, να περάσουµε από αχτίνες, να ιδού-
µε. Έτσι ταλαιπωρήθηκα ένα χρόνο και µου κάνα-
νε κάτι ενέσεις ασβεστίνης, ότι τάχα είχα πλευρί-
τιδα. Αφού ο πατέρας µου µε πήγε σε όλους τους
γιατρούς στη Ζαχάρω, µέχρι και σε έναν που
ήτανε µαιευτήρας…(Γέλια) Μετά ήρθε ο Καρα-
παναγιώτης, από την Αµερική, που έφερε τα µη-
χανήµατα και µε πέρασε από τις αχτίνες και το
βρήκε. Μόλις µας είπε εµάς να πάω για εγχείρη-
ση στην Αθήνα, αρχίσαµε τα κλάµατα µε την Πα-
ναγιώτα, την αδερφή µου. Τέσσερους µήνες έκα-
τσα στο Λαϊκό Νοσοκοµείο. Ευτυχώς οι εχινό-
κοκκοι ήτανε έξω από το πνευµόνι και γινότανε η
εγχείρηση και έγινα καλά. Αυτό το µικρόβιο είναι
από σκύλους και από γάτες. Μικρή τις αγάπαγα
τις γάτες, τους έφτιανα κορδέλες στο λαιµό, αλ-
λά την έπαθα….

- Οι αδερφές σου φύγανε την Αυστραλία.
Πώς έγινε αυτό;

-Η Θανάσω παντρεύτηκε το ’50 και µετά από
πέντε χρόνια έφυγε για την Αυστραλία. Θα φεύ-
γανε ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά έχασε το πρώτο
της παιδί, τριών χρονών. Το είχαµε κρατήσει
εµείς στο χωριό, είπαµε να την ξεκουράσουµε,
που πήγαινε στα χωράφια και πέθανε στα χέρια
µας. Αυτό ήτανε που δεν µπορέσαµε ποτέ να δια-
σκεδάσουµε. Και τώρα ακόµα άµα τη θυµάµαι αυ-
τή τη συφορά!! Πέθανε σε µας.

-Από τι πέθανε;
-Ξέρω γω, είπανε από υπερχείλιση χολής. Ερ-

χόσαντε Χριστούγεννα και θα ερχότανε ο πατέ-
ρας της να την πάρει. Αρρώστησε το παιδί, είχε
πυρετό και µεις δεν ξέραµε τι είχε. Το πήγαµε
στην Ζαχάρω, αλλά δεν προλάβαµε. Άντε µε τα
µουλάρια να πας στο γιατρό!

-Η µάνα του το πρόλαβε;
-∆εν το πρόλαβε. Ώσπου να την ειδοποιήσου-

νε στου Μπρουµάζι, ήτανε και έγκυος, δεν πρό-
λαβε.

-Μετά η αδερφή σου έφυγε για Αυστραλία.
Στενοχωρήθηκες εσύ; Πώς το θυµάσαι αυτό;

-Ναι, αλλά όχι όπως στενοχωρήθηκα για την
Παναγιώτα. Γιατί η Θανάσω είχε ήδη φύγει, που
παντρεύτηκε και πήγαινε µε την οικογένειά της.
Μετά το σήκωσε η Παναγιώτα. «Να φύγω, να φύ-
γω» έλεγε. Να φύγει, να πάει στην Αυστραλία, να
καζαντήσει. Αλλά τότε έκλεισε το Σουέζ µε τον
πόλεµο και δεν µπορούσε.

-Ο αδερφός σου ο Κώστας είχε ήδη φύγει;
-Ναι, ήτανε στην Αθήνα και σπούδαζε.
-Του έστελνες λεφτά από τα πλεχτά που

έφτιαχνες;
-Όχι, πλεχτά τού έστελνα, τα φόραγε και µου

δίνανε συγχαρητήρια. Τον αγάπαγα πολύ. Ήµα-
στε αγαπηµένα αδέρφια, δεν ηθέλαµε να χωρί-
σουµε. ∆ε µ’ άφηνε να πά στο σχολείο. Έκλαιγε
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Προσωπογραφίες
Συνέχεια από τη σελ. 12

Με τον σύζυγό της Αντώνη και τα παιδιά
της Χριστίνα και Θανάση, 1968
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κει πάνου στην Κοτρώνα µια φορά. «Για κάτσε»
λέει ο πατέρας µου, «κάνε, αφού κλαίει το παιδί!»

-Ώστε η Παναγιώτα ήθελε να φύγει οπωσδή-
ποτε από το χωριό.

-Της Παναγιώτας της εκαπίνησε να φύγει και
δεν της έβγαινε από το µυαλό της. Επέµενε να
φύγει. Βέβαια εκεί την περίµενε η αδερφή της.
Να πήγαινες τότε στον Πειραιά, που φεύγανε οι
µετανάστες, θα θλιβόσουνα. Όταν ήρθε η ώρα
της να φύγει της κάναµε τραπέζι το βράδυ. Είχε
έρθει ο Κώστας ο Καβουρίνης από το Παλιοχώρι
µε το γραµµόφωνο και γλεντήσαµε όλη τη νύχτα.
Και το πρωί την πήγαµε µέχρι του Σιργιάνι, τρα-
γουδώντας. Εκεί µας χωρίσανε και την πήρανε µε
τ’ άλογα στο τρένο, στη Ζαχάρω, για να έρ-
θει στον Πειραιά. Είχε πάει κι ο πατέρας
µου κοντά και δεν έφευγε από το λιµάνι µέ-
χρι που το καράβι χάθηκε από τα µάτια
του…

-Εσύ έφυγες καθόλου σαν νέα από το
χωριό, πήγες στην Αθήνα;

-Πήγα και κάθισα ένα χρόνο, έλεγα πως
θα βρω δουλειά εκεί, αλλά ξαναγύρισα το
’60 πίσω στο χωριό …. και παντρεύτηκα!

-Πώς έγινε;
-Αρχίσανε τα προξενειά. Λέγανε να µ’

αφήσουνε στο χωριό, να πάρω σώγαµπρο.
Εγώ δεν ήθελα σώγαµπρο. Μια φορά µου
φέρνανε έναν Μπαρτζελαίο, θα σηκωνότα-
νε να ’φευγε όποτε του καπίναγε και δεν
τον ήθελα.

-(Χριστίνα)Για πες µας γιατί απέρρι-
ψες κάποτε έναν γαµπρό, για να δούµε τα
κριτήρια που έβαζες!! (Γέλια)

-Μια φορά µου φέρανε έναν από την
Καλίδονα. Τον έφερε ο Ντινόγιαννης.
Ωραίος, ψηλός, καλός ήτανε, δούλευε κάτω κει
στον κάµπο, στ’ αραποσίτια. Εστείλαµε τον Αλι-
καίο και τον µπάρµπα µου το ∆ήµο να τον ιδούνε.
Είπανε «αµάν» να τον βρούνε µέσα στ’ αραποσί-
τια. «Θα ρθούνε» και «θα ρθούνε», µας έλεγε ο
Ντινόγιαννης. Επιτέλους ερχόνται ένα βράδυ.
Εµείς είχαµε κοιµηθεί. Ήρθε στο σπίτι ο Γιάννης
και µας ξύπνησε. «Να σηκωθείτε απάνου, ήρθανε
οι ανθρώποι». Πια, εσηκωθήκαµε και πήγαµε στο
σπίτι του Ντινόγιαννη. Είχε και τη µάνα του κοντά
αυτός. Μόλις µε είδε η πεθερά, τρελάθηκε. Της
φαινότανε ότι τα είχε έτοιµα. «Τις εταίριαξα και
τις δυο µου νυφάδες» έλεγε και χαιρότανε η
γριά. Εκαθίσαµε να φάµε, µας έφτιασε τσιγαρί-
δες η Γιαννού.

-Ναι, αλλά δε µας είπες γιατί δεν τον θέλη-
σες!

-Μµµ! Φαίνεται δεν θα φόραγε παπούτσια στα
πόδια του ποτέ και εκεί που καθόµαστε στο τρα-
πέζι, φαίνεται τον επιάνανε τα παπούτσια και τα
βγαλε εκεί που τρώγαµε! Εµένα µου έκανε κακή
εντύπωση. Μετά εσηκώθηκε και πήγε µε το ∆ήµο
έξω να κατουρήσει… (Γέλια)

-Σωστά, το να βγάλει ο γαµπρός τα παπού-
τσια στο τραπέζι είναι αγένεια.

-Και έναν άλλο δεν τον ήθελα, γιατί ήρθε και
φόραγε χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι και τέντωνε το
χέρι µπροστά µου να το ιδώ. Εµένα δε µ’ αρέσανε
τέτοιες επιδείξεις.

-Και τελικά;
-Τελικά ήθελα τον Αντώνη εγώ!
-Για να ξαναγυρίσουµε, λοιπόν, στο γάµο

σου. Τον ήξερες από πριν το γαµπρό;
-Τον ήξερα!! Τον έβλεπα καµιά φορά που πέρ-

ναγε από το χωριό και έκανε τον έµπορο, το γυ-
ρολόγο. Είχε µια τούφα άσπρη από νέος στα µαλ-
λιά.

-Αυτή η τούφα την έκανε τη ζηµιά!!!
-Ναι! Ήρθε και στο σπίτι µας µια φορά και

έµεινε εκεί το βράδυ µε το εµπόρευµα. Τον έστει-
λε η αδερφή του η Ντίνα, που µας ήξερε, ήτανε
φιλενάδα µε την αδερφή µου τη Θανάσω. Τον
έστειλε για εµπιστοσύνη, για φύλαξη. Γιατί σε
όποιο χωριό πήγαινε και έµενε το βράδυ του …
κλέβανε κι από ένα κοµµάτι. Όταν έγινε το προ-
ξενειό, τα έφτιαξε ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος,
άντρας της Ντίνας, τον ερωτήσανε, «την ξέρεις;»
«Εξ όψεως» είπε! (Γέλια) Ε, και εγώ το αποφάσι-
σα. Ταιριάζαµε και στην ηλικία, ήµαστε και οι δύο
µεγάλοι και έτσι έγινε!

-∆ηλαδή, του άρεσες!
-Ασφαλώς του άρεσα! Ήρθανε και µ’ αρρεβω-

νιάσανε το Νοέβρη και ο γάµος έγινε τον Απρίλη,

τη ∆ευτέρα του Πάσχα. Ήτανε και το πανηγύρι
του Αϊ-Γιωργιού. Στις 29 Απρίλη του ’62.

-Και σε πήγανε νύφη µε άλογα και τέτοια;
-Όχι … θέλανε να µε πάνε ταξίδι. Μοντέρνα

πράµατα!! Βάλανε το συνήγορο, τον Γιώργη τον
Παπαδόπουλο και µε ρώτησε «θέλεις να κάνετε
γάµο εδώ ή να πάτε ταξίδι;» Και γω τους έβλεπα
που δεν είχαν όρεξη για τραπέζια και για τέτοια
και λέω «δε µε νοιάζει». Εκείνη την ηµέρα ήτανε
το πανηγύρι και βάφτιζε και η Σοφία τον Τάσο.
∆εν µε είδε νύφη. Εκείνη εβάφτιζε στον Αϊ-Γιώρ-
γη και εγώ την ίδια ώρα παντρευόµουνα στον Αϊ-
Γιάννη! «Αυτός ο γάµος», είπε κάποια στο χωριό,
«εχάλασε το πανηγύρι!»

-Χριστίνα, να µη λες για άλλους νεωτεριστές,
εδώ εσύ έχεις την πηγή του νεωτερισµού…. Η
πρώτη διδάξασα. Γλέντι δεν έγινε;

-Έγινε το βράδυ στο σπίτι το δικό µου. Άλλο
δεν έγινε. Μετά µε πήρε και µε πήγε ταξίδι στην
Πάτρα και από κει στην Αθήνα για να ψάξει για οι-
κόπεδο για τις αδερφές του ο γαµπρός… Επειδή
θα πηγαίναµε για ταξίδι, να µην πάµε τζάµπα, να
πάµε και για δουλειές!! Από κει, αφού περάσανε
οι µέρες, εγυρίσαµε και κατεβήκαµε στον Πύργο
να βρούµε το µπαµπακόσπορο, να σπείρουµε τα
χωράφια…(Γέλια)

-Αυτό ήτανε ταξίδι … για δουλειές και όχι
του µέλιτος! (Γέλια)

-Σχεδόν! Κι από κει πήραµε το λεωφορείο και
πήγαµε στην Κρέστενα.

-Τα προικιά τα είχατε πάει ήδη;
-Τα είχαµε πάει τη Μεγάλη Παρασκευή τα

προικιά! Ήρθανε οι Τρυπαίοι εκεί και τα φορτώσα-
νε.

-Παναγιά βόηθα… Μεγάλη Παρασκευή τα
προικιά!!! (Ασυγκράτητα γέλια) Αυτό… συγγνώ-
µη! Άλλοι πηγαίνανε τον Επιτάφιο κι αυτοί πη-

γαίνανε τα προικιά!! Αυτό είναι ανέκδοτο. Τελεί-
ως αιρετικό!! ∆ηλαδή, τα προικιά που τα ντύνα-
νε οι κοπέλες, εσείς πότε τα ντύσατε;

-Τα ντύσαµε τη Μεγάλη Πέµπτη.
-Α, στα ∆ώδεκα Ευαγγέλια!
-(Χριστίνα) Και γιατί το δεχόσουνα αυτό, ρε

µάνα; Μεγάλη Παρασκευή να κουβαλάς προικιά;
-Ε, αφού ήθελε ο γαµπρός; ∆εν ερχόσαντε

άλλη µέρα! ∆εν τον ένοιαζε αυτόν!
-Ναι, σου άρεσε κι εσένα αυτό. Που ήταν δια-

φορετικός από τους άλλους, που δεν έκανε τα
συµβατικά, τα συνηθισµένα πράγµατα.

-Τέλος πάντων! «Ας ξαναγίνω νύφη, να ιδείς
πώς προσκυνάω»! Από την Κρέστενα µε το λεω-
φορείο πάλι, πήγαµε στα ∆ιάσελα. Εκεί ήρθε ο
Γρηγόρης, ο κουνιάδος µου, µε τη φοράδα και µε

πήρε σαν νύφη και µε πήγε τραβώντα εκεικά
στην Παππαδού!

-Α, αυτό ήταν ωραίο!
-Εκεί που πέρασα στα ∆ιάσελα και στα

Χάνια «ευτούνη η γυναίκα δεν κάνει για
δω!» λέγανε. .. Αλλά το καλύτερο είναι µε τα
έπιπλα. Όταν τα φέρανε στα ∆ιάσελα και τα
φορτώσανε στα µουλάρια για να τα πάνε
στην Παππαδού, τα είδε µια γριά και «πού να
φτιάνουνε εκκλησιά;» λέει! ∆εν είχε ξανα-
δεί! (Γέλια) Φτάσαµε στην Παππαδού, εκατέ-
βηκα από τη φοράδα και γυρίσαµε απάνου
κατά το σπίτι, που είναι ένα στρατόνι και
φτάσαµε στο καλυβάκι που θα µέναµε! ∆ε
µου άρεσε και τόσο αλλά…

-Καλά, συγγνώµη, δεν το είχες ξαναδεί
το καλυβάκι;

-Πού να το ιδώ; Στον ύπνο µου; Ο πατέ-
ρας µου πήγε και το είδε µόνο. Τότε δεν πη-
γαίνανε οι νυφάδες στο σπίτι του γαµπρού
πριν το γάµο. Πάντως είχε και αριθµό το σπί-
τι! «Βλέπω έχει κι αριθµό το σπίτι σου!» του

λέω. Εγράφανε και τις καλύβες στην απογραφή.
Κοιτάω την πεθερά µου µε ένα φλιτζάνι µε µέλι
εκεί, µας µέλωσε και τους δύο και µπήκαµε µέσα!
Έλα µου που µετά ήρθε η ντουλάπα και … δεν
εχώραγε στην πόρτα! Το σπίτι ήτανε µικρό και έµ-
παζε και νερό το χειµώνα. Και µου ζήταγε να του
πάρω και σαλαπλάδα! Πού θα την έστρωνα;

-Μετά έκανες τα παιδιά… Με τι απασχολήθη-
κες στην Παππαδού που πήγες;

-Και κει έραβα. «∆ε µου χρειαστήκανε εµένα
οι µοδιστρικές!» έλεγε η πεθερά µου. Με ήθελε
να πηγαίνω στις γίδες µόνο και στα γουρούνια.

-Ήθελε να ασχολείσαι µε τα αγροτικά φαίνε-
ται. Πώς γινότανε το όργωµα στην Παππαδού;
Επειδή ήταν µεγάλα τα χωράφια εκεί. ∆εν ήταν
όπως στου Μπαράκου.

-Με άλογα γινότανε. ∆εν υπήρχαν ακόµα τρα-
κτέρ. Μετά από λίγα χρόνια τα φέρανε. Επήγαινα
το φαΐ στους εργάτες κι αυτό δεν ήταν λίγο.
Ήµουνα υπεύθυνη για το µαγειριό για δέκα εργά-
τες. Με πονάγανε οι πατούσες µου από την ορθο-
στασία. Μετά καθόµουνα κι εγώ µέχρι το βράδυ
στο χωράφι και δούλευα.

-Σιτάρια σπέρνατε εκεί;
-Λίγα, µόνο για να βγάνουµε για το σπίτι.
-Αραποσίτια;
-Λίγα. Μετά αρχίσανε να καλλιεργούνε πιο

πολύ τα αραποσίτια. Τότε ήτανε το φιστίκι, το
αράπικο και το βαµπάκι. Ήτανε πολύ δύσκολη η
καλλιέργεια. Άµα το βάργε ασθένεια δεν έδενε.
Όταν εγινότανε, το βγάζανε µε µια πιρούνα. Πά-
ταγε την πιρούνα κάτου, µε το πόδι, ο εργάτης
και το έβγαζε µέσα από τη γη, ολόκληρη την κλά-
ρα το φιστίκι. Μετά τα τινάζαµε, τα ξεραίναµε, τα
κόβαµε από την κλάρα, τα λιάζαµε και τα ρίναµε
στα τσουβάλια. Για µερικά χρόνια είχε καλή τιµή

Προσωπογραφίες
Συνέχεια από τη σελ. 13

Συνέχεια στη σελ. 15

1986 - η µοναδική φορά που συναντήθηκαν και τα τέσσερα
αδέλφια µαζί, σε διάστηµα 50 χρόνων. Από δεξιά: Ασήµω,

Παναγιώτα, Θανάσω και Κώστας
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Προσωπογραφίες
Του Σπήλιου Κάρτα *
Από την οµιλία του στην παρου-

σίαση του βιβλίου του Πάνου Τριγά-
ζη «80 ΩΡΕΣ ΣΕ ΠΥΡΙΝΟ ΚΛΟΙΟ»

1. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα
που έβλεπα πρόσφατα, υπήρξε µια
αµφισβητούµενη φάση για πέναλτι.
Η µία οµάδα έλεγε ότι ήταν, η άλλη
ότι δεν ήταν. Την επόµενη κιόλας
ηµέρα, ο Εισαγγελέας αποφάσισε
να παρέµβει µε το σκεπτικό ότι αυτή
η αµφισβητούµενη φάση θα µπορού-
σε να προκαλέσει επεισόδια και θύ-
µατα...

Οι πυρκαγιές στην Ηλεία είχαν
70 θύµατα. 70 νεκρούς, χώρια
όσους έχασαν σπίτια και περιου-
σίες. Αλλά σε αυτήν την ήδη αποδε-
δειγµένη µε θύµατα υπόθεση, κανέ-
νας εισαγγελέας δεν θέλησε να πα-
ρέµβει. Ακόµη και εµείς οι οικογέ-
νειες των θυµάτων δεν ξέρουµε
ποιος και γιατί καήκαµε, και θρη-
νούµε τόσους ανθρώπους.

2. Πριν από λίγες ηµέρες πάλι,
στην άλλη άκρη της Γης, στην µακρι-
νή Αυστραλία, οι πυρκαγιές στάθη-
καν αιτία να καούν περισσότερα από
120 άτοµα. Η εισαγγελική διαδικα-
σία κινήθηκε αυτόµατα και οι υπεύ-
θυνοι των πυρκαγιών κατηγορούν-
ται σε βαθµό κακουργήµατος.

Αλλά δεν µου έκανε εντύπωση
αυτό.

Με "άγγιξε" πραγµατικά, που ο
Πρωθυπουργός της χώρας έσπευσε
κοντά στους πυρόπληκτους και όταν
του ζήτησαν να πει δυο λόγια στην
τηλεόραση, εκείνος δεν µπορούσε
να αρθρώσει λέξεις εύκολα. ΕΚΛΑΙ-
ΓΕ.

Σε εµάς ο Πρωθυπουργός ήρθε
ντυµένος αλά Μπους, µε το γνωστό
τζάκετ των ...κρίσεων, επισκέφθηκε
το ∆ηµαρχείο Ζαχάρως και έφυγε.

∆εν βρήκε χρόνο να επισκεφθεί
τις οικογένειες των θυµάτων. ∆εν
βρήκε λόγια να µας πει. ∆εν ταίριαζε
µάλλον στο προφίλ του. Αντίθετα
"κοστολόγησε" 3 και 10.000 στις οι-
κογένειες των πυρόπληκτων και άρ-
χισε να τα µοιράζει αβέρτα, προς
άγραν ψήφων για τις εκλογές που
ήταν σε λιγότερο από ένα µήνα...

∆εν περίµενα από τον κ. Καρα-
µανλή να κλάψει. ∆εν είχα αυτή την
απαίτηση. Θα ήθελα όµως µια ψυχο-
λογική υποστήριξη για τους γονείς
και τα παιδιά των νεκρών. Και λίγη
διακριτικότητα... στο πόσο τιµολο-
γεί την ανθρώπινη λύπη, την από-
γνωση και την µνήµη προσφιλών
προσώπων.

Η µόνη µας επαφή µε την Πολι-
τεία ήταν ένα απόγευµα στο γρα-
φείο του Περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου, στην Αθήνα. Μας έβαλε να
του πούµε τι θέλουµε. Και κάθε τόσο
έλεγε στον γραµµατέα του "Γράψε
κ. Παναγιωτάρα!". Όπως λέει ο
αγρότης στην ταινία: "Γράψε Κώ-
στα!".

3.Θέλω να σας πω για κάποιες
εικόνες που θα µείνουν ανεξίτηλες
στο δικό µου µυαλό:

-Η µία ήταν την επόµενη µέρα
ακριβώς, όταν η Αρτέµιδα είχε καεί
και εµείς προσπαθούσαµε να συνει-
δητοποιήσουµε αυτό που είχε συµ-

βεί στην οικογένεια µας. Πέρασα
από το πρακτορείο τυχερών παιγνι-
διών στην Ζαχάρω. Ήταν γεµάτο
από συντοπίτες µου που έπαιζαν κί-
νο...

-Η δεύτερη ήταν οι κυνηγοί που
είδα να περιφέρονται στην παραλία
της Ζαχάρως προσπαθώντας να
αποτελειώσουν τα πουλιά, που τρο-
µαγµένα από την φωτιά είχαν κατα-
φύγει εκεί για να σωθούν...

-Η τρίτη σκηνή ήταν έξω από το
νοσοκοµείο του Ρίου στην Πάτρα,
που οι σοροί ήταν στοιβαγµένοι σε
ένα φορτηγό ψυγείο. Ούτε είχαν
προσπαθήσει να τιµήσουν τους αν-
θρώπους αυτούς που έφυγαν από
την αδιαφορία της Ελληνικής Πολι-
τείας...

4.Και µια που παρευρίσκεται
εδώ ο πρέσβης της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, θέλουµε να ευχαριστήσου-
µε πολύ τους αδελφούς Κυπρίους
που προσέφεραν τον οβολό τους
για το βασανισµένο χωριό µας...

Αλλά θέλω να ξεκαθαρισθεί το
εξής:

Γιατί ήρθε η βοήθεια από την Κύ-
προ ειδικά για την Αρτέµιδα; Ο αεί-
µνηστος Τάσος Παπαδόπουλος που
είχα την τύχη να γνωρίσω προσωπι-
κά, µου είπε:

«ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΝΑ ΜΕ ΤΑ 4 ΠΑΙ-
∆ΙΑ».

Ωστόσο στην τοπική κοινωνία
της Ζαχάρως πλανάται µια άλλη αι-
τιολογία σχετικά µε την βοήθεια της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ότι οι Κύ-
πριοι ήταν φίλοι ενός πρώην Ηλείου
υπουργού, που εκείνη την εποχή
ήταν σηµαντικό µέλος της κυβέρνη-
σης, και αυτός µε την σειρά του ήταν
φίλος της ∆ηµοτικής αρχής της Ζα-
χάρως. Οπότε λόγω των φιλιών του
τάδε και του δείνα επετεύχθη η βοή-
θεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Και όµως αυτός ο εξαίρετος πρό-
εδρος ης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο
Τάσος Παπαδόπουλος που συγκλό-
νισε ολόκληρο τον Ελληνισµό µε το
µεγάλο του ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν, µε
την ειλικρίνεια του και την στιβαρό-
τητα του χαρακτήρα του και την µε-
γάλη του ψυχή, δήλωσε:

«ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΝΑ ΜΕ
ΤΑ 4 ΠΑΙ∆ΙΑ».

Και σε αυτή την δήλωση του
Προέδρου, οι «λοιποί» σιωπούν. Και
δεν έχουν δικαίωµα να την εκµεταλ-
λεύονται.

Γιατί και οι Αυστραλοί έστειλαν
χρήµατα για τους πυρόπληκτους,
αλλά οι τοπικοί άρχοντες προτίµη-
σαν να φτιάξουν... ∆ηµαρχιακό µέ-
γαρο. Τη στιγµή που οι περισσότεροι
δεν έχουν µπει ακόµη στα σπίτια
τους...

5. Αυτά είχα να σας πω... Αν και
θα προτιµούσα τόσο τα δικά µου λό-
για, όσο και το βιβλίο του αγαπητού
Πάνου να αφορούσαν τις οµορφιές
του τόπους µας... Στην παρούσα
συγκυρία όµως, το βιβλίο είναι τρό-
πος καταγραφής και µνήµης, ένα
µνηµόσυνο για τους ανθρώπους µας
που πέθαναν τόσο άδικα.

*Ο Σπήλιος Κάρτας είναι αδελ-
φός της ΜΑΝΝΑΣ ΜΕ ΤΑ 4 ΠΑΙ∆ΙΑ
από την Αρτέµιδα Ζαχάρως.

Λάβαµε

το φιστίκι και κάτι βγάζανε. Είχαµε µοσχάρια, γουρούνια, πρόβατα, αλλά τί-
ποτα δεν είχε µεγάλη απόδοση. Τζάµπα αγωνιόσουνα.

-∆ηλαδή, η ζωή στην Παππαδού ήτανε σκληρή…
-Ασφαλώς! Αλλά σιγά, σιγά προσαρµόστηκα. ∆εν µε ένοιαζε…..
- Στην Αθήνα πότε ήρθατε;
- Ήρθαµε στην Αθήνα το 1974. Τα φορτώσαµε και ήρθαµε. Μείναµε για

δέκα χρόνια στο Χαϊδάρι. Τον πρώτο καιρό ήτανε δύσκολο να προσαρµο-
στούµε. Έφερα από το χωριό ό,τι µπορούσα. Κότες, παπιά, αλεύρια, λάδι,
για να έχουµε στην αρχή. Μετά από ένα χρόνο έψαξα για δουλειά. Πήγα σε
πολλές δουλειές στην αρχή, αλλά δεν µου άρεσαν και σε µερικές δεν µε
παίρνανε, γιατί ήµουνα µεγάλη. Κουβάλαγα κοντά και το Θανάση, όπου πή-
γαινα και µου λέγανε: «Αν έχεις κανένα κορίτσι φέρτο, εσύ δε µας κάνεις».
Εγώ ήµουνα µοδίστρα, αλλά στις βιοτεχνίες θέλανε να ξέρεις άλλες µηχα-
νές, ηλεκτρικές, εγώ είχα εκπαιδευτεί στην παλιά µηχανή, του ποδιού και
ήθελα καιρό να συνηθίσω, δεν περιµένανε εµένα.

-Τελικά βρήκες δουλειά;
-Με πήρε η Καλλιόπη, η ξαδέρφη µου, εκεί που δούλευε, σε ένα εργο-

στάσιο που βάφανε δέρµατα, βυρσοδεψείο. Ήτανε στο Βοτανικό. Εκεί η
δουλειά ήτανε σκληρή και ανθυγιεινή. Μύριζαν τα δέρµατα πολύ. ∆ούλεψα
δύο χρόνια, χωρίς ασφάλεια, χωρίς ένσηµα. Όταν ερχότανε η υπηρεσία για
έλεγχο, µε κρύβανε, πέρα σε κάτι περβόλια, για να µη µε βρούνε… Μετά
όµως πήγα σε ένα άλλο εργοστάσιο, την Πολυπάκ, που δούλευε η Καλλιό-
πη, δεύτερη βάρδια και θέλανε προσωπικό. Φτιάνανε πλαστικά µπουκάλια.

-Τι µπουκάλια; Του νερού;
-Όλα τα µπουκάλια. Του νερού, του λαδιού, για αλάτι και ό,τι άλλο. Εκεί

δούλεψα 15 χρόνια και από κει πήρα τη σύνταξή µου. Καλά πέρασα, αλλά το
καλοκαίρι ήτανε πολύ δύσκολα γιατί ανάβανε οι µηχανές από τη ζέστη, που
βγάζανε το καυτό πλαστικό και η θερµοκρασία ανέβαινε εξήντα βαθµούς.
Είχε πολλούς εργάτες και παίρνανε συνέχεια, είχε παραγωγή, δούλευε ο
κόσµος τότε. Έπρεπε να προσέχεις τη µηχανή σου, να µην κολλάνε τα πλα-
στικά µπουκάλια που βγαίνανε καυτά και να κοιτάς ένα, ένα τα µπουκάλια,
να µην έχουνε κανένα ελάττωµα. Για να ξέρουνε ποιος εργάτης ρίχνει
σκάρτα µπουκάλια στις σακούλες που φεύγανε µε τα φορτηγά, µας είχανε
δώσει ένα νούµερο του καθενού και το ρίχναµε στη σακούλα, πριν την κλεί-
σουµε. Εγώ είχα το οχτώ και τότε είχε βγει το τραγούδι που έλεγε ο Λάκης
Χαλκιάς «η φάµπρικα δε σταµατά, δουλεύει νύχτα, µέρα…είµαι το νούµερο
οχτώ, µε ξέρουν όλοι µε αυτό και γω δεν ξέρω να τους πω, ποιο είναι τ’ όνο-
µά µου…Με τους εργάτες µη µιλάς, την ώρα σου να µη σκορπάς, το γιό σου
µην τον λησµονάς, πεινάει κι είναι κρίµα!». Στη µηχανή που ήµουνα, για να
περνάει η ώρα, τραγούδαγα.

-Ο µπαρµπα-Αντώνης πού δούλευε;
-Σε ένα εργοστάσιο, στον Ασπρόπυργο, που βγάζανε οξυγόνο, για οξυ-

γονοκόλληση, από την ασετιλίνη. Για αρκετό καιρό δούλευε δύο βάρδιες.
Πήγαινε και στη Softex. ∆ουλέψαµε σκληρά, για να φτιάξουµε το σπίτι και
να µεγαλώσουµε τα παιδιά. Την άδειά µου δεν την έπαιρνα ποτέ. Την κράτα-
γα για το Νοέβρη, που πηγαίναµε για τις ελιές. ∆ούλευα σχεδόν πάντα από-
γευµα, δύο-δέκα, για να είµαι το πρωί στο σπίτι, να κάνω τις δουλειές. Ευτυ-
χώς, πρόλαβα και πήρα τη σύνταξή µου, είµαι σχεδόν είκοσι χρόνια συντα-
ξιούχα. ….

-Ευχάριστες στιγµές υπήρξαν στη ζωή σου; Καµιά εκδροµή, κανένα τα-
ξίδι έχεις κάνει;

-Πήγα µερικές εκδροµές µε τον Αντώνη και τα παιδιά, όταν πηγαίνανε
στο σχολείο, στην Αθήνα, µε την Εργατική Εστία. Πήγαµε στην Ήπειρο, στη
Θεσσαλονίκη, στη Φλώρινα και στην Καστοριά και στον Έβρο, όταν ήταν
φαντάρος ο Θανάσης. Αυτό µου άρεσε και το θυµάµαι περισσότερο.

-Α, άµα έχεις φτάσει ως τον Έβρο, σηµαίνει ότι έχεις γυρίσει όλη την
Ελλάδα!

-Πήγα και στην Κωνσταντινούπολη, αεροπορικώς, που ήτανε η Χριστίνα.
Πρώτη φορά µπήκα στο αεροπλάνο και µου άρεσε πολύ. Μόνο που µου πή-
ρανε στο αεροδρόµιο όλα τα σύνεργα της µοδιστρικής, που είχα στην τσάν-
τα µου. Ψαλίδια και ένα µαχαίρι που είχα. ∆εν επιτρεπότανε και δεν το σκέ-
φτηκα να τα βάλω στη βαλίτσα…(Γέλια) Στην Πόλη µου άρεσε περισσότερο
η Αγια-Σοφιά και το τζαµί, που προσκυνάγανε οι Τούρκοι και ο Χότζας, που
φώναζε κάθε πρωί και µας ξύπναγε………

-Για τα παιδιά σου τι θέλεις να πεις;
-Τα παιδιά µου καλά είναι, είµαι περήφανη για αυτά. Σπουδάσανε και

δουλεύουνε. Μόνο που δεν παντρευτήκανε. Όποιος θέλει, ας παντρευτεί.
∆εν είναι και η παντρειά κακό! Το πήρατε έτσι σήµερα! Όποιος αντέξει! Πρέ-
πει να έχεις υποµονή, να µην τα κάνεις θάλασσα αµέσως. Όταν σε τρυπάνε
τ’ αγκάθια, να κάνεις πως δεν πονάς…..

-Τι άλλο θα ήθελες να πεις;
-Τι να πω; Ευχαριστώ το Θεό, που µου έδωσε δύναµη και τα έβγαλα πέρα

και τα αδέρφια µου, πιο πολύ τον αδερφό µου, που µε στηρίξανε στις δυ-
σκολίες της ζωής….

Επιµέλεια: ∆ήµητρα Κοκκαλιάρη

Συνέχεια από τη σελ. 14
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Θετική η εκδήλωση βράβευσης των ευεργετών του Νοµού εκ µέ-

ρους της Νοµαρχίας. Θετική όσον αφορά το επικοινωνιακό αποτέλε-

σµα. Ωστόσο τα ερωτηµατικά σε αρκετούς συµπολίτες µας παραµέ-

νουν σχετικά µε την αναγκαιότητα στην παρούσα στιγµή, δηλ. όταν

κανένα έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στον καµένο Νοµό µας, παρά τις

προσφορές που καθώς φαίνεται υπήρξαν µεγάλες. Ερωτηµατικά,

όσον αφορά την επιλογή των δωρητών και την εξαίρεση άλλων οι

οποίοι επίσης προσέφεραν εξίσου σηµαντική βοήθεια. Ερωτηµατι-

κά, για την βράβευση του κ. Μολυβιάτη ο οποίος δεν προσέφερε ο

ίδιος, απλά είναι ορισµένος υπάλληλος να διαχειριστεί το ποσό που

ο Ελληνικός λαός διέθεσε για τους πυρόπληκτους και που ακόµη

δεν έφτασε σε εκείνους. Ερωτηµατικά, γιατί ενώ στην πρόσκληση

αναφερόταν µεταξύ των άλλων και η βράβευση της Αυστραλιανής

Κυβέρνησης δεν παρευρέθη κανείς και ούτε αναφέρθηκε κάτι από

τους διοργανωτές.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ
Το πράσινο της άνοιξης µετατρέπεται σιγά-σιγά, βαίνοντας προς

το καλοκαίρι, σε επικίνδυνα ξερά χόρτα τα οποία ξεπερνούν το ενά-

µισι µέτρο σε ύψος και τα χωράφια έχουν γίνει αδιάβατα πλέον, κα-

θώς και οι δηµόσιοι χώροι γύρω από το χωριό όπως το Σχολείο και το

Κοιµητήριο, ενώ οι αγροτικοί δρόµοι κοντεύουν να κλείσουν.

Ο κεντρικός δρόµος κάτω από Αρτέµιδα (Κουµουθέκρα) ο οποίος

είναι στενός, έχει υποστεί σηµαντικές βλάβες στο οδόστρωµα και

προστίθενται και τα χόρτα δεξιά-αριστερά και τον κάνουν ακόµα πιο

στενό και επικίνδυνο για τη διέλευση οχηµάτων. Το σηµαντικότερο

όµως είναι ότι όλα αυτά τα ξερά χόρτα είναι επικίνδυνα για ανάφλε-

ξη οποιαδήποτε στιγµή. Στον τόπο που υπέστη ολοκληρωτική κατα-

στροφή από την πυρκαγιά του 2007 δεν υπάρχει παρά η εικόνα της

εγκατάλειψης και ενώ δόθηκαν τόσα χρήµατα για την ανασυγκρότη-

σή του… δεν έφτασαν εκεί.

ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η προσπάθεια του Συλλόγου να βοηθήσει, στο µέτρο του δυνα-

τού, την αναγέννηση της φύσης στη Μάκιστο είχε µεν συµβολικό

χαρακτήρα, αλλά απαίτησε σηµαντικό κόπο από αρκετούς συµπα-

τριώτες και όχι µόνο. Τα δεντράκια βέβαια για να αναπτυχθούν χρει-

άζονται και την απαραίτητη φροντίδα. Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας δε-

σµεύτηκε και προσπαθεί να κάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα που

χρειάζονται. Καθάρισµα από τα αγριόχορτα και εξασφάλιση ποτί-

σµατος τους θερινούς µήνες. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Χρειάζονται

την προσοχή και την προστασία όλων. Κάποιοι συγχωριανοί µας θέ-

λοντας να καθαρίσουν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου από τα

άγρια χόρτα, κάτι το οποίο τους τιµά βέβαια, άθελά τους όµως ή µη

γνωρίζοντας ενδεχοµένως, έκοψαν και τα µικρά δενδράκια που εί-

χαν φυτευτεί στον περίβολο.

Επίσης «εξαφανίστηκαν» στην κυριολεξία τα δεντράκια που εί-

χαν φυτευτεί κατά µήκος του δρόµου στο γεφυράκι Βαρκό.

Ας µην τα καταστρέφουµε. Ας τα προστατέψουµε. Είναι µια ελ-

πίδα µέσα στην καταστροφή. Να γίνουν ∆ΕΝ∆ΡΑ και να τα χαρού-

µε στο µέλλον ΟΛΟΙ.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!…
Η αγιογράφηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου είναι κάτι πο-

λύ σηµαντικό και σπουδαίο που γίνεται στον τόπο µας. Κάτι που δεν
µπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο, είτε είναι πιστός είτε όχι. Κι
όµως… Με κατάπληξη αντικρίσαµε πάνω σε ολοκληρωµένη από τον
αγιογράφο εικόνα να έχουν κάποιοι χαράξει, προσπαθώντας προ-
φανώς να διαγράψουν το όνοµα του δωρητή. Ιεροσυλία, ασέβεια…;
Τι είδους ένστικτο οδήγησε σε µια τέτοια πράξη, όταν ακόµα και ο
πρωτόγονος άνθρωπος άφησε στην ανθρωπότητα κληρονοµιά τις
παραστάσεις του µέσα στα σπήλαια; ∆εν έχει σηµασία ποιος είναι ο
Άγιος ή ο δωρητής. Η απίστευτη αυτή πράξη δεν µπορεί να χαρακτη-
ριστεί… παρά µόνο να ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕΙ από όποιον τουλάχιστον
στοιχειωδώς σκέφτεται.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Ερωτηµατικά γεννά η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργα-

σιών στο κιόσκι της πλατείας Αγίου Ιωάννου. Όπως είναι γνωστό η
εταιρεία VODAFON διέθεσε για τη Μάκιστο το ποσό των 40.000 ευ-
ρώ µε σκοπό, καθ’ υπόδειξη των κατοίκων, την ολοκλήρωση του
συγκεκριµένου έργου και τα κατέθεσε στο ∆ήµο Ζαχάρως. Έκτοτε
έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος και τα χρήµατα παραµέ-
νουν στα ταµεία του ∆ήµου παρά τη διαβεβαίωση του ∆ηµάρχου σε
παλαιότερη συνάντηση που είχαµε µαζί του ότι θα προχωρήσει το
έργο. Και ενώ όπως είναι επίσης γνωστό, ο Σύλλογος έχει καταθέ-
σει-δωρίσει στο ∆ήµο µελέτη για το εν λόγω έργο, κάτι το οποίο θα
διευκόλυνε την πορεία των εργασιών. Τα χρήµατα της VODAFON
διατέθηκαν για τη Μάκιστο και πρέπει να έρθουν σ’ αυτήν.
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