
Κ
άποιοι πίστεψαν ότι οι φω-
τιές της Ηλείας ήταν η αιτία
µόνο µιας ακραίας περίπτω-

σης οικολογικής και κοινωνικής
κατάρρευσης! Κάποιοι ήλπιζαν
πως τέτοιο κακό δεν θα επαναλη-
φθεί στον τόπο µας, γιατί, αν µη τι
άλλο, είχαµε πονέσει, διδαχθεί και
µάθει από το πάθηµά µας και θα
ήµασταν περισσότερο έτοιµοι να
αντιµετωπίσουµε τις δύσκολες
συνθήκες των επερχόµενων «καυ-
τών» καλοκαιριών της χώρας µας.
Κι όµως. Τίποτα από αυτά δεν συ-
νέβη. Το εφιαλτικό φαινόµενο
επαναλήφθηκε. Η καταστροφή της
Αττικής γης συνετελέσθη µε πανο-
µοιότυπο τρόπο, ο αδρανής, απρο-
ετοίµαστος και ανεκπαίδευτος
κρατικός µηχανισµός και πάλι …
στάθηκε στο ύψος του και το απο-
τέλεσµα ήταν το αναµενόµενο.
Φρίκη και όλεθρος. Πού; Στην
πρωτεύουσα της χώρας, όπου κα-
τοικεί ο µισός ελληνικός πληθυ-
σµός, όπου οι δύσκολες συνθήκες
διαβίωσης είναι έτσι κι αλλιώς δε-
δοµένες και το λιγοστό πράσινο
που αγκάλιαζε περιφερειακά την
πόλη µας ήταν µια ανάσα ζωής για
τους εγκλωβισµένους στο µπετόν
αστούς.

Αναρωτιέται κανείς πώς µπορεί
ένας κρατικός µηχανισµός να µέ-
νει αδρανής µετά από την κατα-
στροφή που πριν δύο χρόνια βιώ-
σαµε και να πιάνεται και πάλι …
στον ύπνο και κυρίως πώς η ίδια η

κοινωνία είναι τόσο πρόθυµη να
ξεχάσει, να συνεχίσει να κινείται
µε απάθεια, µη διαθέτοντας τα
ελάχιστα αντανακλαστικά, που θα
την αφυπνίσουν από το λήθαργο
που βρίσκεται και θα την κάνουν
να συνειδητοποιήσει πως το πρώ-
το και κυρίαρχο πρόβληµα που κα-
λούµαστε να αντιµετωπίσουµε εί-
ναι το περιβάλλον. Η περίπτωσή
µας µάλλον χρήζει ψυχανάλυ-
σης… και µε θεωρίες ψυχαναλυτι-
κές µόνο µπορεί κάποιος να προ-
σπαθήσει να εξαγάγει συµπερά-
σµατα για το πώς µια κοινωνία αρ-
νείται να αντιδράσει στην προδια-
γεγραµµένη της µοίρα. Είναι η συ-
νήθεια, η έξις, τόσο ισχυρή, που γί-
νεται δεύτερη φύση στον άνθρωπο
και καταφέρνει να κυριαρχεί παν-
τού, έχοντας τις ρίζες της στη βε-
βαιότητα που διακατέχει τον Έλ-
ληνα πολίτη πως τίποτα καλό δεν

µπορεί να συµβεί σ’ αυτόν τον τό-
πο. Μοιρολατρικά δέχεται ό,τι του
επιβάλλεται και το µόνο που επι-
διώκει ενστικτωδώς µέσα στην κα-
ταστροφή είναι πώς εκείνος θα µη-
χανευτεί τρόπους για να επιβιώσει
ατοµικά και πώς, για τον οίκο του
µόνο, θα περισώσει ό,τι µπορεί. Αν
µάλιστα καταφέρει να βγει κερδι-
σµένος µέσα από τον όλεθρο, ε,
τότε ακόµα καλύτερα!

Αυτό το τελευταίο ακούγεται
σκληρό και θα κάνει πολλούς να
αντιδράσουν µε οργή, αλλά δείτε
πώς η σύγχρονη ελληνική ιστορία
βρίθει από παραδείγµατα Νεοελ-
λήνων που «έπιασαν την καλή»,
«φτιάχτηκαν», εκµεταλλευόµενοι
τις συγκυρίες εν µέσω εθνικών
συµφορών και τραγικών γεγονό-
των. ∆είτε και σήµερα, µετά τις
φωτιές, πόσες φορές ακούσαµε
στο περιβάλλον µας να κάνουν λό-
γο για τη δηµιουργία «ευκαιριών»,
τώρα που στα καµένα της Αττικής
«οι τιµές θα πέσουν», ή στη δική
µας περίπτωση να ψιθυρίζουν χα-
µηλόφωνα πως «εδώ που τα λέµε,
τέτοια σπίτια που µας φτιάξανε
στου Μπαράκου ούτε στον ύπνο
µας δεν τα είχαµε δει!» «Το δάσος
θα ξαναγίνει!»… Ούτε ίχνος συνεί-
δησης της τραγικής σηµασίας αυ-
τής της απώλειας, το χάσιµο του
ιστορικού σηµείου αναφοράς, της
ιστορικής συνέχειας του χωριού
µας, των κρίκων που σπάσανε και

µας άφησαν ορφανούς, έρηµους,
ξεκοµµένους από το ζωντανό πα-
ρελθόν. Πόσο απαίδευτη µπορεί να
είναι µια κοινωνία για να αδυνατεί
να αντιληφθεί κάτι τέτοιο!... Όταν
ξεριζώθηκαν οι Έλληνες από τον
τόπο τους, στη Μικρά Ασία και τον
Πόντο, πόνεσαν, έχασαν τα πάντα,
όµως ό,τι άφησαν πίσω έµεινε ανέ-
παφο και σήµερα ακόµα είναι αδιά-
ψευστος µάρτυρας της ιστορίας
για τις επερχόµενες γενιές. Όποι-
ος ταξιδέψει ως εκεί µπορεί να δει
ακέρια τα έργα των προγόνων, να
ξαναπιάσει το νήµα που µας συν-
δέει µε το χθες. Στη δική µας περί-
πτωση δεν έµεινε τίποτα, οι επόµε-
νες γενιές δεν θα µπορούν να
έχουν καµιά ιδέα για το πριν, θα
πρέπει µόνο να το φανταστούν.
Ό,τι αγαπήσαµε δεν µπορούµε να
το δείξουµε στα παιδιά µας.

Επιπλέον, µέσα σε όλη αυτή
την ερήµωση υπάρχουν πολλοί
που είναι πρόθυµοι να δεχτούν τα
κατευθυνόµενα σενάρια της συνω-
µοσίας κατά της Ελλάδος ή ακόµα
χειρότερα πρόθυµοι να πεισθούν
ότι την ευθύνη για όλη αυτή τη
συµφορά την έχει ένα πρόσωπο, ο
αποδιοποµπαίος τράγος, τον οποίο
χρειάζεται κάθε κοινωνία που βρί-
σκεται σε αδιέξοδο, προκειµένου
να καλύψει τα ελλείµµατα και τις
ανεπάρκειές της στην εξεύρεση
λύσεων για τα προβλήµατά της.
Συνεπώς, ενώ αυτή η κοινωνία εί-
ναι ιδιαιτέρως ανεκτική στις αυθαί-
ρετες πολιτικές επιλογές των ιθυ-
νόντων, που υποθηκεύουν την πα-
τρίδα µας, το περιβάλλον, τις αξίες
και τη ζωή µας, δεν λέει κουβέντα
και δεν διεκδικεί σοβαρό εθνικό
σχέδιο για τη διαχείριση του περι-
βάλλοντος και την προστασία των
εθνικών πόρων. Αυτή η σιωπή δη-
λώνει πως λίγο ή πολύ, όλοι είναι
εν δυνάµει διαπλεκόµενοι στις πα-
ρασιτικές σχέσεις κοινωνίας και
πολιτείας. Η µία έχει την ανάγκη
της άλλης. Η «πολιτεία» για να συ-
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Κοινωνία … ώρα µηδέν…

ιαβάστε σ’ αυτό το τεύχος

Συνέχεια στη σελ. 5

MAKISTIA 58: 1 11/4/09 2:45 PM 1



ΜΑΚΙΣΤΙΑ2 Ιούνιος - Αύγουστος 2009

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
Πατριώτες, γεια σας!
Το καλοκαίρι πέρασε πια και έχουµε όλοι επιστρέψει σε ρυθµούς φθι-

νοπωρινούς. Το τεύχος που διαβάζετε είναι το «καλοκαιρινό» τεύχος, µε
θέµατα από τους µήνες του καλοκαιριού. Είναι αλήθεια πως υπήρξε ση-
µαντική καθυστέρηση στην κυκλοφορία αυτού του τεύχους και πως η ύλη
είναι µειωµένη. Λείπουν σηµαντικές ενότητες, όπως η συνέντευξη κάποι-
ου ηλικιωµένου συµπατριώτη µας, η σελίδα «Τα παιδιά γράφουν» κ.ά.

Σ’ αυτό το διάστηµα υπήρξε µεγάλη περισυλλογή για την πορεία, τους
στόχους και το ρόλο της εφηµερίδας, ως όργανο έκφρασης ενός συλλό-
γου, που ενώ είχε και έχει σηµαντικό ρόλο να επιτελέσει, φαίνεται πως αν-
τιµετωπίζει δυσχέρειες, όχι γιατί εξέλειπε η αγάπη ή η επιθυµία προσφο-
ράς προς τον τόπο µας, αλλά γιατί όλα και όλοι αναζητούν νέους δρόµους
έκφρασης, επανεξετάζοντας και αναπροσαρµόζοντας τις σταθερές του
παρελθόντος, στις ολοφάνερα ευµετάβλητες και αβέβαιες εικασίες για το
αύριο.

Νέα περιβαλλοντικά δεδοµένα, πανοµοιότυπα θλιβερά, νέα σπίτια, πα-
νοµοιότυπα µονότονα, νέα συναισθήµατα, πανοµοιότυπα υποβόσκοντα
στους τόνους του γκρι της στάχτης και της καχυποψίας. Τέλος, πανοµοι-
ότυπες αντιδράσεις, που συνθέτουν αµήχανα βλέµµατα και µουδιασµένα
χαµόγελα… Όποιος διαφωνεί … ας µιλήσει…

Η νέα χρόνια που σε λίγους µήνες έρχεται ας είναι ευκαιρία για και-
νούριο ξεκίνηµα…

Κοινωνικά
Γάµοι
• Η ∆ηµοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου και της Μαρίας και ο Γερά-

σιµος Αντύπας τέλεσαν το γάµο τους το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009, στον
Ιερό ναό Αγίου Παντελεήµονα στη ∆ραπετσώνα.

• Ο Πόθος Επαµεινώντας (Πάνος) του Αβραάµ και Σταυρούλας και η
Μαρία Σπηλιοπούλου του Ανδρέα τέλεσαν το γάµο τους το Σάββατο 26
Σεπτεµβρίου 2009, στον Ιερά Μητρόπολη Αιγίου.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται στους νεόνυµφους να ζήσουν
ευτυχισµένα.

Απεβίωσαν
• Η Γιαννούλα Λουµπή, σύζυγος Βασιλείου Ζιάτα, απεβίωσε σε ηλικία

98 ετών, τη ∆ευτέρα 1 Ιουνίου 2009 στο Σαµικό.
• Ο ιερέας Ιωάννης Κατσιάµπουλας απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλικία

64 ετών, τη ∆ευτέρα 15 Ιουνίου 2009 και η ταφή του έγινε στη Μάκιστο
την Τρίτη 16 Ιουνίου.

• Η Αθανασία (Θανάσω) Λαµπροπούλου-Κοταρά απεβίωσε σε ηλικία
88 ετών, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, όπου
έγινε και η ταφή της.

• Ο Παναγιώτης ∆ηµόπουλος απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, την Πέµπτη
17 Σεπτεµβρίου 2009 στη Μάκιστο.

• Ο Σταµάτης Βασιλόπουλος απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, την Παρα-
σκευή 9 Οκτώβρη 2009 και η ταφή του έγινε το Σάββατο 10 Οκτώβρη στη
Ν. Μάκρη Αττικής.

• Ο Αθανάσιος Παύλος του Παναγιώτη απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών, το
Σάββατο 17 Οκτώβρη 2009 και η ταφή του έγινε την Κυριακή 18 Οκτώβρη
στη Μάκιστο.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συλλυπητήρια στους
οικείους των θανόντων.

Μνηµόσυνο
Για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του Αθανασίου Παπαδόπουλου η

οικογένειά του πραγµατοποίησε επιµνηµόσυνη δέηση στη Μάκιστο την 1
Αυγούστου 2009 κι έδωσε ενίσχυση 50 ευρώ στο Σύλλογο.

Επιτυχίες
• Βλάχου Μικαέλα του Φώτη και της Σταυρούλας πέτυχε στη Σχολή

Φυσιοθεραπείας του ΤΕΪ Πάτρας.
• Βλάχου Μάρθα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας πέτυχε στη Μαθηµα-

τική Σχολή Πάτρας.
• Βλάχου Ιωάννα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας πέτυχε στη Σχολή

Αξιωµατικών Αστυνοµίας Αθήνας.
• Νικητάκη Μαριάννα του Γεωργίου και της Γεωργίας Αργυροπούλου

επέτυχε στο τµήµα Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πα-
νεπιστηµίου Αθήνας.

• ∆ήµητρα Σωτηροπούλου του Σωτήρη και της Βενετίας πέτυχε στο
τµήµα Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθήνας.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερµά συγχαρητήρια στους
επιτυχόντες καθώς και στους γονείς τους.

Ας τους µιµηθούµε
Κατσιάµπουλα Αναστασία .................................................... 20 ευρώ
Μαρτίρε-∆ηµοπούλου Γιαννούλα ........................................100 ευρώ
Μπάµη Φρειδερίκη ..................................................................50 ευρώ
Παπαδοπούλου Γεωργία του Αθανασίου................................50 ευρώ
Η «Μακιστία» και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπάνω φίλους
για την οικονοµική ενίσχυση που απέστειλαν.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ

Από τον Καναδά:
Η Αγγελική Κοκκαλιάρη-∆ηµοπούλου µε το σύζυγό της Γιώργο.
Οι κόρες τους ∆ήµητρα Davidson µε το σύζυγό της Michael, o
οποίος αφίχθη στη Μηλέα µε ελικόπτερο και τα τρία παιδιά τους
Ζακλίν, Μπριάνα και Σοφία, καθώς και η Γιαννούλα Martire µε το
σύζυγό της Emilio και την κόρη τους Τριάδα.
Ο Γιώργος Κοκκαλιάρης µε τη σύζυγό του Γιώτα.
Η Μαρία Παναγούλια µε τον γιό της Παναγιώτη.
Η ∆ήµητρα Λαµπροπούλου-∆ηµοπούλου µε τον σύζυγό της Αν-
δρέα.

Από Λονδίνο:
Στη Ζαχάρω έκαναν τις διακοπές τους η Θεοδώρα Λαµπροπού-
λου του Ιωάννη από το Λονδίνο µε τις κόρες τις και τα εγγόνια
της.
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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Εγγεγραµµένοι: 144 + ∆ικαστικός
Ψήφισαν: ......................................70
Έγκυρα: ........................................70

ΕΛΑΒΑΝ:
ΠΑΣΟΚ: ........................................24
Ν∆: ................................................22
ΚΚΕ: ..............................................10
ΣΥΡΙΖΑ: ..........................................3
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ..................2
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ................................2
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ: ....2
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ: ..............................2
ΛΑΟΣ: ............................................1
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: ..........1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ......................................1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ
•Την Πέµπτη 30 Ιουλίου 2009, η µεγάλη θεατρι-

κή επιτυχία «Το Θαύµα της Άννυ Σάλιβαν», µε πρω-

ταγωνιστές τους: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Θωµά Κινδύ-

νη, Γεωργία Μαυρογιώργη, Θεοδώρα Βουτσά, Ορέ-

στη Σοφοκλέους και Πάνο Χατζηκουτσέλη.

•Την 1η Αυγούστου 2009 σε συνεργασία µε τη

γυµνάστρια Σούλη Νικολετοπούλου γυµναστικές

επιδείξεις - µουσικά παιχνίδια, µε ελεύθερη συµµε-

τοχή όλων των παιδιών.

•Στις 7 και 8 Αυγούστου 2009 πραγµατοποιείται

ένα Παιδικό Μαγικό Πανηγύρι.

• Επιδείξεις ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.

Τ
ο Κέντρο Υγείας Ζαχάρως παρέδωσε και
επίσηµα ο πρώην υπουργός υγείας κ.
Αβραµόπουλος σε τελετή παράδοσης που

πραγµατοποίησε ο δήµαρχος της Ζαχάρως κ.
Πανταζής Χρονόπουλος, όπου παρευρέθησαν
πρώην βουλευτές του νοµού και πολλοί άλλοι
επίσηµοι και µάλιστα προεκλογικά το Σάββατο
στις 19 Σεπτέµβρη 2009.

Το συγκεκριµένο Κέντρο Υγείας στεγάζεται
σε υπερσύγχρονο και εξοπλισµένο κτήριο και
θα έπρεπε να στελεχώνεται από 3 γιατρούς Γε-
νικής Ιατρικής ή Παθολογίας, 1 Παιδιατρικής, 1
Μικροβιολογίας, 1 Ακτινοδιαγνωστικής, 1
Οδοντιατρικής, 1 Καρδιολογίας, διοικητικό και
νοσηλευτικό προσωπικό.

Προς το παρόν υπηρετούν οι αγροτικοί για-

τροί των περιφερειακών ιατρείων των ∆ήµων
Ζαχάρως και Φιγαλίας, ενώ από τις επτά οργα-
νικές θέσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού, µό-
λις µία έχει καλυφθεί ενώ έχουν αποσπαστεί σε
αυτό 3 νοσηλευτές από το διπλανό νοσοκοµείο
της Κρέστενας και 2 από το νοσοκοµείο του
Πύργου.

Υπάρχει ένα ασθενοφόρο, δωρεά κατά τις
πυρκαγιές του 2007, του οποίου ο οδηγός και οι
τραυµατιοφορείς είναι υπάλληλοι του δήµου.

Υπάρχει υπάλληλος υποδοχής και φύλακας
που επιβλέπει την είσοδο στο Κέντρο Υγείας.

Το Κέντρο Υγείας υπήρξε αίτηµα πολλών
ετών για τους κατοίκους και πρέπει να επαν-
δρωθεί άµεσα ώστε να καλύπτει επαρκώς τις
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 4/10/2009

∆. ∆. ΜΑΚΙΣΤΟΥ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:..................146
ΨΗΦΙΣΑΝ:
81 + ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος
ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ: ..........................0
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑΣΟΚ: ......................................44
Ν∆: ............................................25
ΚΚΕ: ............................................7
ΣΥΡΙΖΑ:........................................3
ΛΑΟΣ: ..........................................2
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ..............................1

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΚΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ

Πάρκο διάσωσης χλωρίδας στην περιοχή του Καλλικώµου Σκιλλούντος, δίπλα στην Εθνι-
κή Οδό, δηµιουργείται µε χρηµατοδότηση ύψους 80.000 ευρώ από το Ίδρυµα Λάτση. Σύµφω-
να µε τη µελέτη, επιδίωξη του δήµου Σκιλλούντος (Κρέστενα) είναι να συλλεγούν όλα τα εί-
δη της χλωρίδας του νοµού και να αποτελέσουν ένα µοναδικό πάρκο, το οποίο θα είναι στη
διάθεση και την επιµέλεια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηλείας, που λειτουρ-
γεί στην έδρα του δήµου. Θα αποτελείται από δένδρα που φύονται στην ευρύτερη περιοχή
του δήµου και των όµορων δήµων µε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως
των νέων, στα ζητήµατα περιβάλλοντος, της διατήρησής του αλλά και της γνώσης των στοι-
χείων εκείνων που το καθιστούν ιδιαίτερο.

Π
έρασαν τέσσερις µήνες από τότε
που έφυγε από τον µάταιο τούτο
κόσµο, για το µεγάλο το χωρίς

γυρισµό ταξίδι, ο αγαπηµένος µας ιε-
ρέας Ιωάννης Κατσιάµπουλας.

Ο παπα-Γιάννης ήταν ένας φιλήσυ-
χος άνθρωπος, αγαπητός σε όλους
τους συµπατριώτες µας. Ένας άνθρω-
πος που γεννήθηκε στην Πλατιάνα το
1945, σε µια φτωχική οικογένεια. Στη
Μάκιστο εγκαταστάθηκε το 1967, όταν
παντρεύτηκε την Χαρίκλεια Αλ. Πόθου.
Από το γάµο αυτόν απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
Εργάστηκε σκληρά για να βοηθήσει την οικογέ-
νειά του και, παρ’ όλες τις αντιξοότητες τα δύ-
σκολα εκείνα χρόνια, έβγαλε την Ιερατική Σχολή
Κυπαρισσίας, χειροτονήθηκε Ιερέας και λειτούρ-
γησε για 15 χρόνια στο χωριό Αγρίδι και αργότε-
ρα στη Μάκιστο.

Έφυγε από κοντά µας στις 15 Ιουνίου 2009 σε
ηλικία µόλις 64 ετών. Τα παιδιά του, [στα οποία
αξίζουν συγχαρητήρια γιατί του πρόσφεραν τη
φροντίδα και την αγάπη τους µέχρι την τελευταία
ώρα] έστειλαν στην εφηµερίδα µας την παρακά-
τω επιστολή, η οποία είναι γραµµένη µε όλα τα
αγνά συναισθήµατα και την αµέριστη αγάπη που

πρέπει να διαθέτει το κάθε παιδί προς
τους γονείς του.

Αγαπητέ µας πατέρα,
Ως ύστατο αποχαιρετισµό σου γρά-

φουµε αυτά τα λόγια βγαλµένα µέσα
από την καρδιά µας.

Ήσουν άνθρωπος της τάξης, του
µέτρου και των χαµηλών τόνων. Κοίτα-
ζες πάντοτε χαµηλά, πορευόσουν
όµορφα και σεµνά, χωρίς ίχνος αλαζο-
νείας. Με την εργατικότητά σου, την
ευγένεια, τη σεµνότητά σου, το γλυκό

σου λόγο και την συνετή παρουσία σου, κέρδιζες
τους πάντες που σε σέβονταν και σ’ εκτιµούσαν.
Ήσουν άνθρωπος της προσφοράς και πάντα πα-
ρών σε κάθε κοινωνικό πρόβληµα. Έδινες προτε-
ραιότητα στο «πρέπει» και δεν νοιαζόσουν για τα
«θέλω» σου. Πίστευες, όπως και όλοι µας, ότι
πάντα υπάρχει χρόνος και γι’ αυτά.

∆εν είχες όµως την τύχη να ζήσεις σε τούτον
τον κόσµο για πολλά χρόνια και να χαρείς τους
καρπούς του µόχθου σου, γιατί τα δέκα τελευ-
ταία χρόνια προσβλήθηκες από φοβερή ασθέ-
νεια, µάστιγα της εποχής. Παρότι νοσούσες (κάτι
για το οποίο, δυστυχώς, πολλοί αµφέβαλαν), δο-
κιµάστηκες, αµφισβητήθηκες, αλλά ακόµα και τό-

τε έσκυψες το κεφάλι ταπεινά και δεν είπες τίπο-
τα. Πάλευες στο κρεβάτι του πόνου να ξεφύγεις,
να κάνεις και για σένα αυτά που δεν πρόλαβες.
Έδωσες τη µάχη να νικήσεις το χάρο, µα ποιος
µπόρεσε ποτέ να του ξεφύγει; Έφυγες νωρίς χω-
ρίς να καλύψεις τον κύκλο της ζωής σου. Ίσως
γιατί σε ήθελε κοντά του ο Θεός για την αγνή και
άδολη ψυχή σου.

Για τα παιδιά σου, που τόσο µας λάτρεψες και
σε λατρέψαµε, αλλά και για τη σύζυγό σου, ο πό-
νος για το χαµό σου είναι αβάστακτος. Τίποτα
πλέον για εµάς δεν είναι όπως πρώτα. Θα µας συ-
νοδεύει η θλίψη της απουσίας σου από το σπίτι
µας.

Τώρα που βρίσκεσαι στο χώρο του ουρανού,
αναπαύου ήρεµος εκεί κοντά στους άλλους αγα-
πηµένους.

Καλό σου ταξίδι πατέρα. Ας είναι ελαφρύ το
χώµα που σε σκεπάζει.

Τα παιδιά σου Η σύζυγός σου
Ασηµάκης Χαρίκλεια
Αναστασία
Βασίλης
∆ιαµάντω

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
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Μ
ια γιαγιά ηλικίας 78 (!!!) ετών, από το Πα-

λαιοχώρι Ζαχάρως, καλείται από τη ∆ι-

καιοσύνη να σηκώσει στις πλάτες της το

«κρίµα» και τις τεράστιες ευθύνες για τον θάνα-

το 36 ατόµων και την καταστροφή χιλιάδων

στρεµµάτων δάσους στη διάρκεια των φονικών

και καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την

Ηλεία το καλοκαίρι του 2007.

Οι δικαστικές αρχές του νοµού ερευνώντας

µε ρυθµούς χελώνας, δύο χρόνια µετά, εκτός

της 78χρονης δεν έχουν εντοπίσει µέχρι στιγ-

µής ευθύνες σε κανέναν συγκεκριµένο υπηρε-

σιακό παράγοντα ή σε κάποιο υψηλά ιστάµενο

πρόσωπο για την τροµερή καταστροφή.

Το απίστευτο αποκαλυπτικό στοιχείο περιέ-

χεται στο 45/2009/1.7.2009 βούλευµα του Συµ-

βουλίου Πληµµελειοδικών Ηλείας (βρίσκεται

στη διάθεση της «Ε»), το οποίο κλήθηκε να απο-

φασίσει για την 1/2009 πρόταση της εισαγγελέ-

ως Πύργου ∆ιονυσίας Παπαδοπούλου, περί δια-

χωρισµού της δικογραφίας που αφορά την ηλι-

κιωµένη, και έχει περαιωθεί, µε τέσσερις άλλες

συναφείς «για την ταχύτερη εκδίκαση της υπό-

θεσης των πληµµεληµάτων του εµπρησµού εξ

αµελείας και της ανθρωποκτονίας εξ αµελείας

κατά συρροή».

Όµως το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Ηλεί-

ας δεν έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέ-

ως και διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω κύριας

ανάκρισης, «προκειµένου να κληθούν ως µάρτυ-

ρες και να καταθέσουν για τα προαναφερόµενα

θέµατα, τα οποία κρίνονται ουσιώδη για την ου-

σιαστική έρευνα της υποθέσεως, οι αρµόδιοι

υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Νοµού Ηλείας, οι οποίοι είχαν αρµο-

διότητα κατά τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες

εκδήλωσης των πυρκαγιών και δύνανται ως εκ

τούτου να έχουν γνώση των γεγονότων και των

συµβάντων, καθώς και οι δήµαρχοι των περιο-

χών που επλήγησαν».

Το βούλευµα επιβεβαιώνει απόλυτα τις πρό-

σφατες οργισµένες διαµαρτυρίες των συγγε-

νών των νεκρών που κάνουν λόγο για προκλητι-

κή καθυστέρηση της δικαστικής έρευνας, καθώς

δύο χρόνια µετά τις φονικές πυρκαγιές στην

Ηλεία δεν έχουν εντοπιστεί ευθύνες σε άλλους

εκτός της 78χρονης.

Μάλιστα, µέσω του βουλεύµατος, διατάζεται

η έρευνα για τα αυτονόητα που θα έπρεπε να

έχουν γίνει καθώς, όπως αναφέρεται, από τα

στοιχεία της δικογραφίας που αφορά την 78χρο-

νη δεν προέκυψαν:

1. Ποιες ήταν οι ακριβείς κλιµατικές συνθή-

κες που επικρατούσαν στην περιοχή του οικι-

σµού Παλαιοχωρίου όταν ξέσπασε η φωτιά και

ειδικότερα η ταχύτητα του ανέµου, η διεύθυνση

και η έντασή του.

2. Ποια ήταν η ακριβής πορεία της πυρκαγιάς

και οι λόγοι επέκτασής της.

3. Το χρονικό σηµείο που ενώθηκε αυτή µε

την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σέ-

κουλα του ∆ήµου Αλιφείρας και το σηµείο συνέ-

νωσης των δύο πυρκαγιών.

4. Οι λόγοι για τους οποίους η πυρκαγιά έλα-

βε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

5. Τα ακριβή σηµεία εύρεσης των σορών των

θυµάτων και ο πιθανός χρόνος θανάτου σε σχέ-

ση µε την έναρξη και την εξέλιξη των δύο πυρ-

καγιών.

6. Ο ακριβής αριθµός και η ταυτότητα των

ατόµων, ο θάνατος των οποίων επήλθε συνεπεία

και µόνο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο

Παλαιοχώρι, ακριβής αριθµός και η ταυτότητα

των ατόµων, ο θάνατος των οποίων επήλθε συ-

νεπεία και µόνο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε

στα Σέκουλα και εάν απεβίωσαν άτοµα συνεπεία

των δύο πυρκαγιών από το χρονικό σηµείο της

συνένωσής τους.

7. Εάν έλαβαν χώρα, µεταξύ των προκληθει-

σών πυρκαγιών και των επελθόντων θανάτων,

γεγονότα ή πράξεις ή παραλείψεις τα οποία θα

ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ότι συνετέλεσαν στη

διακοπή του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ των

προκληθεισών πυρκαγιών και των επελθόντων

θανάτων των θυµάτων.

Το βούλευµα αναφέρει ότι στην κατηγορού-

µενη γιαγιά (!) έχουν αποδοθεί οι κατηγορίες

των πληµµεληµατικών πράξεων του εµπρησµού

από αµέλεια και της ανθρωποκτονίας από αµέ-

λεια κατά συρροή, ενώ µε διάταξη του ανακριτή

Ηλείας τής έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί

όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της

καταβολής εγγυοδοσίας 1.500 ευρώ και της εµ-

φάνισης στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής

της...

Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, η ηλικιωµένη

στις 24 Αυγούστου 2007 και ώρα 14.15, ευρισκό-

µενη σε µικρή αποθήκη που χρησιµοποιούσε σαν

κουζίνα στην οικία της στο Παλαιοχώρι Ζαχά-

ρως, και στην προσπάθειά της να φτιάξει κόλλυ-

βα για το µνηµόσυνο συγγενή της, λησµόνησε

το σκεύος επί της εστίας της κουζίνας µε αποτέ-

λεσµα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία λόγω

του πνέοντος ανέµου και των εύφλεκτων υλι-

κών που υπήρχαν στην κουζίνα, επεκτάθηκε σε

µεγάλη δασική έκταση στα δηµοτικά διαµερί-

σµατα και στους οικισµούς Μακίστου, Χρυσοχω-

ρίου, Αρτέµιδας, Μηλέας, Αρήνης, Ξηροχωρίου,

Σµέρνας, η οποία ενώθηκε µε δεύτερη πυρκαγιά

που εκδηλώθηκε περί ώραν 17.00 στην περιοχή

Σέκουλα του ∆ήµου Αλιφείρας, µε αποτέλεσµα

να επιφέρει τον θάνατο 36 ατόµων και την απο-

τέφρωση 50.000 στρεµµάτων δασικής έκτα-

σης...

«Οι ευθύνες για τον θάνατο και την κατα-

στροφή δεν είναι µόνο της ηλικιωµένης. Κανείς

λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η 78χρονη

ευθύνεται αποκλειστικά ή προκάλεσε όλη αυτή

την καταστροφή. Υπάρχουν ευθύνες πολλών.

Της ηλικιωµένης, αλλά και άλλων ακόµη υψηλά

ισταµένων που µε τις παραλείψεις ή τα λάθη

τους προκάλεσαν την καταστροφή. Το γεγονός

ότι η ∆ικαιοσύνη ψάχνει το θέµα δύο χρόνια και

έχει καταλήξει µόνο στη γιαγιά από το Παλαι-

οχώρι είναι κάτι που µας προβληµατίζει πολύ»,

δήλωσαν η Χριστίνα ∆ρακοπούλου, αδερφή του

δασοπυροσβέστη που χάθηκε στις φλόγες, και ο

τραγικός πατέρας Γιώργος Παρασκευόπουλος,

που έχασε στη φωτιά τα 4 ανήλικα παιδιά, τη σύ-

ζυγο και τη µητέρα του...

ΜΑΚΗΣ ΝΟ∆ΑΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 28/8/2009

ΒΟΥΛΕΥΜΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Μια γιαγιά που έψηνε κόλλυβα

έκαψε την Ηλεία µε τους 36 νεκρούς!
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νεχίσει να κατέχει τη διαχείριση του επάθλου, που
ονοµάζεται κράτος και ο πολίτης για να ελπίζει πως
µπορεί κάπου κι αυτός να «βολευτεί» και να επιβιώ-
σει…∆εν διεκδικεί την ανοιχτή και αδιαπραγµάτευτη
έρευνα για την πραγµατική απόδοση ευθυνών για τις
καταστροφές. Στην Ιαπωνία, όπου ο πολιτισµός του
λαού έχει σαν πρωταρχικό γνώρισµα το αίσθηµα ευθύ-
νης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, πολιτικοί παρά-
γοντες παραιτούνται από το αξίωµά τους, ζητώντας
συγγνώµη από τους συµπολίτες τους για πολύ πιο
ανώδυνα θέµατα. Πρόσφατα, θυµόµαστε, ο Υπουργός
Οικονοµικών της χώρας παραιτήθηκε, γιατί την ώρα
της συνεδρίασης στη σύνοδο του G7, στη Ρώµη, έδω-
σε την εντύπωση πως τον πήρε ο ύπνος και κατηγορή-
θηκε από την αντιπολίτευση ότι ήταν µεθυσµένος, ενώ
ο ίδιος διευκρίνισε ότι αυτό ήταν αποτέλεσµα των αν-
τιγριπικών φαρµάκων που έπαιρνε σε συνδυασµό µε
ένα ποτήρι κρασί. Στη δική µας χώρα, στην κοιτίδα της
∆ηµοκρατίας, όχι µόνο δεν διανοούνται να παραιτη-
θούν όσοι εµπλέκονται σε «δηµόσιες αµαρτίες», που
έλεγε και ο Σεφέρης, αλλά γίνονται ακόµα θρασύτεροι
και επιθετικότεροι, προασπίζοντας τις καρέκλες τους.

Στις 24 Αυγούστου 2009, ανήµερα στη θλιβερή
επέτειο, συγκεντρώθηκε στο χώρο του ολοκαυτώµα-
τος πολύς κόσµος για να τιµήσει τα θύµατα, να προ-
σευχηθεί για την ανάπαυση των ψυχών τους και να
διαµαρτυρηθεί σιωπηρά για την ανεπαρκή και πληµµε-
λή στάση της πολιτείας τις µέρες εκείνες, καθώς και
για την δυσκολία µε την οποία διεξάγονται οι έρευνες
για την απόδοση ευθυνών για αυτή τη συµφορά. Εκεί
είχε αποβραδίς αναρτηθεί ένα πανό που έγραφε πως
«δεν ξεχνούµε τη συµφορά». Το πανό αυτό µάθαµε
πως τη νύχτα της παραµονής δέχτηκε επίθεση και σκί-
στηκε από αγνώστους. ∆εν µπορούµε επίσης να µην
αναφέρουµε πως από αυτή τη σύναξη έλειπαν πολλοί,
πρόσωπα που έπρεπε να δώσουν το παρόν… όλα τα
χωριά µας έπρεπε να είναι εκεί. Άραγε µπορεί να υπάρ-
χουν συµπατριώτες µας που πιστεύουν πως οι εκδη-
λώσεις µνήµης προς τους πεσόντες ή οι προσπάθειες
του τραγικού πατέρα να διεκδικήσει δικαιοσύνη για
τον άδικο χαµό της οικογένειάς του, αφήνουν περιθώ-
ρια για σκεπτικισµό, καχυποψία και αδιαφορία;

Τότε δεν θα έπρεπε να λέµε πως αποτελούµε πλέ-
ον κοινωνία… αλλά να δεχτούµε πως χάσαµε κάθε
στοιχείο συνοχής, συγκρότησης σε κοινωνικό σώµα
και πως επιστρέφουµε ολοταχώς σε εποχές που ο άν-
θρωπος βάδιζε στη γη φοβισµένος, ακοινώνητος, µό-
νος στην αβεβαιότητά του, ερµηνεύοντας τον κόσµο
µόνο µε τα ένστικτα και τις παρορµήσεις του… Αυτό
ακριβώς είναι που µας ανησυχεί και µας κάνει να δια-
µαρτυρόµαστε…

Κοινωνία … ώρα µηδέν…
Συνέχεια από τη σελ. 1

Και η Θέµις «κρύφτηκε» πίσω από τον...
στρατηγό άνεµο

Ο «στρατηγός άνεµος» και οι «ασύµµε-
τρες απειλές», και όχι η ανικανότητα και ο
κακός συντονισµός των αρµοδίων υπηρε-
σιών, ευθύνονται κατά τις δικαστικές αρχές
της Ηλείας για τον τραγικό θάνατο µέσα στις
φλόγες συνολικά 46 πολιτών στη διάρκεια
των φονικών και καταστροφικών πυρκαγιών
του 2007 στην Ηλεία.

Η Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Ηλείας
δύο χρόνια µετά την καταστροφή, µε µια
πρωτοφανή διάταξη είκοσι σελίδων
(42/2009) που εκδόθηκε στις 22.7.2009 και
«θάφτηκε» µυστηριωδώς προεκλογικά και
άρχισε να δίνεται από προχθές στους ενδια-
φερόµενους, απέρριψε τις εγκλήσεις των
συγγενών των θυµάτων που στρέφονταν κα-
τά της Νοµαρχίας Ηλείας, της ΕΛ.ΑΣ., της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της δηµοτικής
αρχής της Ζαχάρως, µε το σκεπτικό ότι δεν
εντοπίστηκαν σε κανέναν (!) ποινικές ευθύ-
νες, υιοθετώντας ουσιαστικά την άποψη της
πρώην κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας
ότι η κρατική µηχανή λειτούργησε τότε άψο-
γα και αποτελεσµατικά.

Οι δικαστικές αρχές της Ηλείας επικα-
λούνται την από 10.11.2007 έκθεση πραγµα-
τογνωµοσύνης του διορισθέντος πραγµατο-
γνώµονα Αθανασίου -Αχιλλέα Αργυρίου, επί-
κουρου καθηγητή Φυσικής Ατµόσφαιρας και
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Πατρών
στην οποία παρατίθενται πλήθος στοιχείων
για τις καιρικές συνθήκες που επικρατού-
σαν την ηµέρα της τραγωδίας στην περιοχή
και οι οποίες -κατά τις δικαστικές αρχές- ευ-
θύνονται αποκλειστικά για τον θάνατο των
πολιτών.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για µικρή
υγρασία, υψηλές θερµοκρασίες, ισχυρό άνε-
µο και για τεράστιες φλόγες στα µέτωπα των
πυρκαγιών που αναπτύχθηκαν από την... τε-
ρεβινθίνη, κύριο συστατικό του ρετσινιού, το
οποίο εξατµιζόµενο δηµιουργούσε ένα
στρώµα ατµών εύφλεκτων ουσιών έµπρο-
σθεν µε αποτέλεσµα τη γρήγορη εξάπλωση
της φωτιάς

Γίνεται ακόµα λόγος και για υπολλείµµα-
τα αυτοσχέδιου εµπρηστικού µηχανισµού
που συνελέγησαν στον Κρόνιο Λόφο αλλά
και για µια σειρά µυστηριωδών εκρήξεων που
άκουσε στην περιοχή της Αρτέµιδας ο αντι-
δήµαρχος της Ζαχάρως Σπύρος Μπιλιώνης...

Απαλλακτική είναι η διάταξη για τους
υπεύθυνους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
για το θάνατο των τριών εποχικών δασοπυ-
ροσβεστών στη «στροφή του θανάτου» στην
Αρτέµιδα. Όπως αναφέρεται, αλλού είχαν
κληθεί να πάνε και αλλού πήγαιναν και ότι
δεν συνοδεύονταν από µόνιµο πυροσβέστη,
όπως προβλέπει ο κανονισµός, λόγω έλλει-
ψης προσωπικού.

«Ψεύδονται ασύστολα για να καλύψουν
τις ευθύνες. ∆εν έδωσαν ποτέ καµιά εντολή
στο όχηµα που ήταν ο αδερφός µου», κατήγ-
γειλε στην «Ε» η Χριστίνα ∆ρακοπούλου και
χαρακτήρισε τη διάταξη «δικαστική πράξη
ντροπής και κουκουλώµατος».

Από τις ευθύνες απαλλάσσεται και η
∆ΕΗ (!), παρ’ ότι η µεγάλη πυρκαγιά στην Αν-
δρίτσαινα ξεκίνησε από κτίσµα που στέγαζε
µοτέρ άρδευσης και ηλεκτροδοτούνταν από

τη ∆ΕΗ.
Καµιά ευθύνη δεν επιρρίπτεται και στη

Νοµαρχία Ηλείας, που κατηγορείται από
τους συγγενείς των θυµάτων ότι δεν συγκά-
λεσε το ΣΝΟ, καθώς σύµφωνα µε τη διάταξη
«κανένα Συντονιστικό Όργανο δεν θα µπο-
ρούσε να ελέγξει την ανεξέλεγκτη πορεία
της φωτιάς…».

Από τις ευθύνες απαλλάσσεται και ο δή-
µαρχος της Ζαχάρως Πανταζής Χρονόπου-
λος, που κατηγορήθηκε ότι δεν δηµιούργησε
αντιπυρικές ζώνες στον δήµο του παρ' ότι εί-
χε επιχορηγηθεί σχετικά.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απαλλακτι-
κής διάταξης, από τη δικαστική έρευνα: «∆εν
διαγνώστηκαν, σε επίπεδο επαρκών ενδείξε-
ων, δόλιες ή αµελείς πράξεις ή παραλείψεις
εκπροσώπων των αρµοδίων αρχών, που να
συνδέονται αιτιωδώς µε τη διακινδύνευση
ανθρωπίνων ζωών, ως και µε τα τραγικά απο-
τελέσµατα των θανάτων ή σωµατικών βλα-
βών των θυµάτων στον Ν. Ηλείας, µεταξύ δε
αυτών και των συγγενών των εγκαλούντων,
κατά τρόπο µάλιστα που να µπορούσε, σε
επίπεδο επαρκών ενδείξεων πάντα, να κατα-
φανεί ότι αν δεν υπήρχαν αυτές θα απεφεύ-
γοντο τα ανωτέρω τραγικά αποτελέσµατα.
Ούτε βεβαίως προέκυψαν ενδείξεις δολίων
παραβάσεων καθήκοντος δηµοσίων οργά-
νων, δεδοµένου και του πρωτοφανούς φυσι-
κού φαινοµένου, που καθ' οµολογία αυτο-
πτών µαρτύρων εξελίχθηκε ταχύτατα και δεν
µπορούσε να ελεγχθεί µε κανένα µέσο».

«Η συγκεκριµένη δικαστική διάταξη είναι
ουσιαστικά η επινόηση κάποιων για να καλυ-
φθεί µε επίσηµο τρόπο η ανικανότητα και η
ανεπάρκεια της κυβέρνησης της Ν.∆. και του
ευρηµατικού τότε κ. Πολύδωρα. ∆υστυχώς η
∆ικαιοσύνη δεν ερεύνησε την υπόθεση όπως
έπρεπε. Τα περί εµπρηστικών µηχανισµών
και εκρήξεων είναι γελοία», δήλωσε στην
«Ε» ο πύραρχος της Π.Υ. και συνδικαλιστής
Νικόλαος Χανιάς.

ΜΑΚΗ ΝΟ∆ΑΡΟΥ
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 19/10/2009

ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΕΤΣΙ;
Ούτε τον τραγικό πατέρα Γιώργο Παρα-

σκευόπουλο, που έχασε µέσα στις φλόγες
στην Αρτέµιδα τα τέσσερα ανήλικα παιδιά
του, τη σύζυγό του και τη µητέρα του, δεν σε-
βάστηκε η κατά τα άλλα «τυφλή» ∆ικαιοσύνη
της Ηλείας.

Και µε συνοπτικές διαδικασίες αποφάν-
θηκε ότι κανείς δεν φταίει για τον θάνατο
των 46 πολιτών στις πυρκαγιές του 2007.

«Είχα κάποιες ελπίδες ότι το ξεκλήρισµα
της οικογένειάς µου µέσα στις φλόγες θα
έβρισκε δικαίωση, αλλά, απ' ό,τι φαίνεται,
στη χώρα µας η ∆ικαιοσύνη δεν λειτουργεί
ανεξάρτητα», µας είπε πικραµένος.

Στα χέρια του έχει ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου τη φωτογραφία µε τα τέσσερα αγγελού-
δια του τραγικού πατέρα. Του την έδωσε
συγγενής της οικογένειας τις προάλλες
στην Αρχαία Ολυµπία. Στα χέρια του κρατάει
ο πρωθυπουργός και τη δύναµη για τη δια-
λεύκανση της τραγωδίας και την απόδοση
ευθυνών σε εκείνους που την προκάλεσαν,
αλλά και σε εκείνους που επιχείρησαν να τη
συγκαλύψουν.

Μ. ΝΟ∆ΑΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20/10/2009

ΗΛΕΙΑ: ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΝΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΥΝΙΣΤΑΙΝΑ

Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, γίνεται η γιορ-
τή που είναι γνωστή σαν «το παραδοσιακό αλώνι-
σµα» και που οργανώνει ο ∆ήµος Ανδρίτσαινας σε
συνεργασία µε τον Σύλλογο Αποδήµων Λυνιστιά-
νων. Έτσι και φέτος το Σάββατο 25 Ιουλίου 2009 οι
κάτοικοι του χωριού καθώς και οι επισκέπτες, συγ-
κεντρώθηκαν στο αλώνι, προκειµένου να θυµηθούν
οι παλιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι, τον τρό-
πο που κάποτε γινόταν το αλώνισµα. Ζωντάνεψαν οι
αναµνήσεις του χθες και χάρηκαν όλοι στιγµές ξε-
χωριστές που χάνονται στο χρόνο…
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ο

πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου επι-
σκεφτηκε στις 12/10/2009 την Ηλεία και
ανέφερε ότι σκοπος του είναι να µετατρέ-

ψει τον νοµό σε πρότυπο πράσινης ανάπτυξης
και εξήγγειλε διάφορα µέτρα σχετικά µε το πώς
θα γίνουν όλα αυτά. Όπως τα συλλέξαµε από
τον ηµερήσιο, τοπικό και εθνικό τύπο είναι τα
εξής.

• Για τον συντονισµό του σχεδίου συγκροτεί-
ται ∆ιυπουργική Επιτροπή Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης των Πυρόπληκτων Περιοχών υπό την
προεδρία του πρωθυπουργού.

• Συγκροτείται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη µορ-
φή ανώνυµης εταιρείας µε επωνυµία «Οργανι-
σµός Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των Πυ-
ρόπληκτων Περιοχών» (ΟΑΑΠΠ) µε διάρκεια λει-
τουργίας 8 έτη, για τον συντονισµό και την υπο-
στήριξη του σχεδίου ανασυγκρότησης.

• Στον ΟΑΑΠΠ εντάσσεται το Ειδικό Ταµείο
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

• ∆ιασφάλιση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδή-
µατος 1.000 ευρώ µηνιαίως για κάθε αγροτική οι-
κογένεια των πυρόπληκτων περιοχών έως το τέ-
λος του έτους 2012. Ειδικά για τους ελαιοπαρα-
γωγούς, η εγγύηση του εισοδήµατος επεκτείνε-
ται έως το τέλος του έτους 2014.

• Κάλυψη από το κράτος του κόστους των
ζωοτροφών.

• Ιδρυση πρότυπης Αγροτικής Σχολής στα
όρια του Νοµού Ηλείας και τη χρηµατοδότηση µε
εθνικούς πόρους ειδικών προγραµµάτων τύπου
LEADER και ΟΠΑΑΧ.

• Πλήρης ανάληψη από το κράτος του κό-
στους επισκευής ή ανακατασκευής των πυρό-
πληκτων κατοικιών, των διατηρητέων και παρα-
δοσιακών κτιρίων.

• Προσδιορίζονται έως πέντε πυρόπληκτοι
παραδοσιακοί οικισµοί στους οποίους θα εφαρ-
µοστεί ειδικό πιλοτικό πρόγραµµα αναδηµιουρ-

γίας µε έµφαση στην ανάδειξη της αρχιτεκτονι-
κής κληρονοµιάς, τη χρήση βιοκλιµατικών προ-
τύπων και την εισαγωγή καινοτόµων µέτρων
βιώσιµης ανάπτυξης.

• Αναλαµβάνεται από το κράτος το κόστος
επισκευής και αποκατάστασης επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.

• Καθιερώνονται αυξηµένα επενδυτικά κίνη-
τρα στις πυρόπληκτες περιοχές και ειδικές ενι-
σχύσεις στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των
θέσεων απασχόλησης.

• Καταρτίζεται ειδικό πρόγραµµα του ΟΑΕ∆
για την απασχόληση ανέργων και παρέχεται δω-
ρεάν χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων για µία
πενταετία προς όλες τις επιχειρήσεις και τους
ιδιώτες.

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
για τις πυρόπληκτες περιοχές, µε την ολοκλήρω-
ση του Κτηµατολογίου και την κατάρτιση των δα-
σικών χαρτών.

• Επίσης, καταγράφονται οι ζηµιές που έχουν
υποστεί οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία,
χρηµατοδοτείται η αποκατάστασή τους και εκ-
πονούνται µελέτες και προγράµµατα για την
αξιοποίηση τους.

• Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Σχολή «Αθλητισµού, Ολυµπισµού και Πρότυπης
Ανάπτυξης».

• ∆ηµιουργείται µουσειακό και θεµατικό πάρ-
κο µε σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς της Αρχαίας Ελλάδας και των Ολυµ-
πιακών Αγώνων.

• Ιδρύεται «∆ιεθνές Πρότυπο Ολυµπιακό
Αθλητικό Κέντρο», µε σκοπό να αποτελέσει ση-
µείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, για την εκ-
παίδευση στους τοµείς του αθλητισµού και του
ολυµπισµού .

• Ιδρύεται Κέντρο Ειρήνης και Εκεχειρίας. Για
τη χρηµατοδότηση, µεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ
προτείνει και την παρακράτηση πόρων που δί-

νονται στα κόµµατα και τα υπουργεία για διαφη-
µιστικούς σκοπούς.

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ:
Στην οµιλία του ο πρωθυπουργός µίλησε για

«ένα πρότυπο ανάπτυξης για την περιοχή, αλλά
ακόµη και για ένα νέο πρότυπο της πράσινης
ανάπτυξης που θα συµβολίσει και µια νέα εποχή
για την Ελλάδα». Στο πλαίσιο αυτό δεσµεύτηκε
πως:

• Θα φέρουµε άµεσα προς ψήφιση στη Βουλή
το νοµοσχέδιο, µετά την απαραίτητη διαβούλευ-
ση, για την ολοκληρωµένη ανασυγκρότηση της
περιοχής.

• Θα προχωρήσουµε στην εξειδικευµένη πια
µελέτη για να καταστεί η Ολυµπία πρότυπη πόλη
αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας και οικιστικής
ανάπτυξης.

• Θα προχωρήσουµε στην ίδρυση µιας νέας
Σχολής Αθλητισµού, Ολυµπισµού, Πολιτισµού,
και Πρότυπης Ανάπτυξης, που εκ των πραγµά-
των θα έχει διεθνές ενδιαφέρον.

• Θα δηµιουργήσουµε ένα διεθνές πρότυπο
Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο, για την εκπαίδευ-
ση σε τοµείς αθλητισµού, αλλά και για τη διορ-
γάνωση εκδηλώσεων και αγώνων.

• Θα αναπτύξουµε το ∆ιεθνές Ιδρυµα Ολυµ-
πιακής Εκεχειρίας, ώστε να καταστεί αυτός ο
συµβολισµός ακόµη πιο έντονος και η Ολυµπία
να είναι πραγµατικά το επίκεντρο πρωτοβουλιών
για την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών.

Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ακούγονται πο-
λύ ωραία, αλλά µένει να δούµε κατά πόσον οι
εξαγγελίες θα γίνουν πραγµατικότητα. Επίσης
µένει να φανεί κατά πόσον, αν ισχύσουν οι εξαγ-
γελίες, είµαστε ικανοί ως τοπική κοινωνία να αν-
ταποκριθούµε και να πραγµατοποιήσουµε µια
ανάπτυξη πέρα από την λογική του τσιµέντου και
της αρπαχτής, χωρίς σεβασµό στην κοινωνία και
στο περιβάλλον, η οποία δυστυχώς έχει υπερι-
σχύσει στην χώρα µας.

∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Σ
τη Μάκιστο και στην Αρτέµιδα
πραγµατοποιήθηκαν τα µνηµό-
συνα των θυµάτων της πυρκα-

γιάς της 24ης Αυγούστου 2007. Στη
Μάκιστο έγινε η επιµνηµόσυνη δέη-
ση, την Κυριακή 23 Αυγούστου
2009, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάν-
νου. Στην Αρτέµιδα έγινε επιµνηµό-
συνη δέηση την ∆ευτέρα το πρωί
στις 24 Αυγούστου 2009, στην εκ-
κλησία ενώ το απόγευµα στον τόπο

του µαρτυρίου συγκεντρώθηκε πλή-
θος κόσµου. Οι ρόλοι εκείνης της
απίστευτης τραγωδίας έτυχαν στο
ίδιο πρόσωπο, λες κι έψαχνε η µοίρα
για κάποιον που να συµβολίζει τον
τραγικό πατέρα που έχασε και τα
τέσσερα παιδιά του, έχασε τη γυναί-
κα του, τη µάνα του και τον αδερφό
της γυναίκας του! Ο ήρωας αυτής
της πρωτοφανούς τραγωδίας ο
συµπατριώτης µας Γιώργος Παρα-

σκευόπουλος έκτισε ένα µικρό εκ-
κλησάκι στο µοιραίο λόφο που χάθη-
καν οι δικοί του και πραγµατοποίησε
τρισάγιο στη µνήµη τους. Στη συνέ-
χεια έγινε τρισάγιο στο σηµείο του
δρόµου της τραγωδίας καθώς και
στη Μάκιστο στο σηµείο που χάθη-
καν ο Νίκος και η Μαριγούλα. Εκα-
τοντάδες συγγενείς και φίλοι που
έχασαν τους δικούς τους ανθρώ-
πους, αλλά και άλλοι άνθρωποι από
όλο τον νοµό Ηλείας ήρθαν να θρη-
νήσουν και να συµπαρασταθούν. Ήρ-
θαν όµως και να απαιτήσουν τη δι-
καίωση. Να απαιτήσουν όλοι µαζί,

σαν ελάχιστη ανθρώπινη και ηθική
υποχρέωση, την επίσπευση του ανα-
κριτικού έργου για την αποκάλυψη
των ενόχων. Μάλιστα, για το παρα-
πάνω αίτηµα, αναρτήθηκε πανό στο
σηµείο. Έκπληξη αλλά και αγανά-
κτηση προκάλεσε το γεγονός ότι κα-
τά τη διάρκεια της νύχτας κάποιοι
τόλµησαν να το κατεβάσουν. Φυσικά
οι οικογένειες των θυµάτων το αντι-
κατέστησαν, αλλά τα ερωτηµατικά
παραµένουν για το ποιοί είναι εκεί-
νοι που ενοχλούνται από τις προ-
σπάθειες για την απόδοση ευθυνών
και δικαιοσύνης.

MAKISTIA 58: 1 11/4/09 2:45 PM 6



7Ιούνιος - Αύγουστος 2009 ΜΑΚΙΣΤΙΑ

“Ελαίας παραµυθία”
Φεστιβάλ Ελιάς στον Κακόβατο

Στην Κεντρική πλατεία Κακοβάτου, ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος του χωριού διοργάνωσε και φέ-
τος στις 7 και 8 Αυγούστου 2009 εορταστικό διή-
µερο αφιέρωµα στην ελιά (µε τίτλο) "Ελαίας Πα-
ραµυθία..."

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων ήταν πλούσιο
και πολύ ενδιαφέρον. Και η συγκεκριµένη εκδή-
λωση καθιερώνεται χρόνο µε το χρόνο σαν µια
από τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις της περιοχής
µας, τόσο για την πολιτιστική προσφορά, όσο και
για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, όπως η
ελιά και το ελαιόλαδο. Περιλάµβανε:

• Οµιλίες από διακεκριµένους επιστήµονες και
εκπροσώπους φορέων όπως: Τον κ. Ευάγγελο
Καραµανέ, ερευνητή του Κέντρου Λαογραφίας
της Ακαδηµίας Αθηνών, την κ. Ελένη Μπελεκού-
κια, Γεωπόνο ∆ιεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης
Ν. Ηλείας και τον Εκπρόσωπο της Ένωσης Γεωρ-
γικών Συνεταιρισµών Ολυµπίας Ηλείας. Τα θέµα-
τα για τα οποία µίλησαν οι παραπάνω οµιλητές
ήταν: "Ελιά και ελαιόλαδο στην Ελληνική παρα-
δοσιακή διατροφή”, "Καλλιέργεια της ελιάς στην
Ηλεία και τη σύγχρονη Ελλάδα" και "Προοπτικές
προώθησης παραδοσιακών προϊόντων στην
Ηλεία", αντίστοιχα.

• Παρουσίαση προγράµµατος του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρέστενας "Η
Καλλιστέφανος Ελαία - η χρήση του λαδιού στην
Αρχαία Ολυµπία" από την κ. Αγγελική Τσούρα,
Μέλος παιδαγωγικής οµάδας Κ.Π.Ε

• Έκθεση φωτογραφίας από την Πανελλήνια
Ένωση Καλλιτεχνών φωτογράφων, µε θέµα " η
ελιά στον τόπο µας"

• Προβολή ταινιών µικρού µήκους.
• Παιδικές δραστηριότητες µε θέµα την ελιά.
• ∆ηµοτικούς χορούς από το τµήµα χορού του

∆ήµου Ζαχάρως και από το χορευτικό τµήµα των
γυναικών του Κακοβάτου. Χορωδία του Λυκείου
Ελληνίδων Πύργου.

• Παρασκευή σαπουνιού στην πλατεία!!!
• Προσφορά εδεσµάτων, µουσική , χορός
• Συναυλία µε το Λάκη Χαλκιά και την ορχή-

στρα του
Κατά τη διάρκεια του διηµέρου λειτούργησαν

εκθέσεις:
1) Τοπικών προϊόντων
2) Βιβλίου
3) Ζωγραφικής από το Καλλιτεχνικό Εργαστή-

ρι του ∆ηµοτικού σχολείου Ζαχάρως, µε τη φρον-
τίδα της κ. Στέλλας Καράγιωργα, δασκάλας-ζω-
γράφου

4) Φωτογραφίας, µε την επιµέλεια του κ. Στά-
θη Ευσταθιάδη Αντιπροέδρου.

∆εν έχουµε παρά να εκφράσουµε τα συγχα-
ρητήρια µας στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΚΟ-
ΒΑΤΟΥ για την αξιέπαινη προσπάθειά του.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο Σύλλογός µας
δραστηριοποιείται στους παρακάτω τοµείς:

- Την προστασία και προαγωγή της πολιτιστι-
κής και πνευµατικής κληρονοµιάς του τόπου µας.

- Την προαγωγή της ποιότητας ζωής, την ανά-
πτυξη του µορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου,
την ενηµέρωση, την ενεργοποίηση και την ευαι-
σθητοποίηση των κατοίκων.

- Την ανάδειξη και προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, του κάλλους, των φυσικών πόρων,
των προϊόντων του χωριού, καθώς και της ευρύ-
τερης περιοχής.

- Την έρευνα, τη µελέτη και συµβολή στην επί-
λυση των τοπικών προβληµάτων.

- Τη δηµιουργία πνεύµατος συναδέλφωσης
και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών και των κα-
τοίκων.

- Την ανάπτυξη δεσµών και την καλλιέργεια
σχέσεων µε άλλους συλλόγους, µε επιστηµονι-
κούς και πνευµατικούς οργανισµούς, µε ενώσεις,
οµοσπονδίες κ.λ.π.

- Την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής
του εθελοντισµού.

- Την προστασία των ατοµικών και συλλογικών
δικαιωµάτων και την εµπέδωση των ιδανικών της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ

Μ
εγάλο θέµα δηµιουργήθηκε
πρόσφατα µε την απόφαση
του πρώην Υπουργού Πολιτι-

σµού κ. Αντώνη Σαµαρά για την υπα-
γωγή του ναού του Επικούρειου
Απόλλωνα στην Εφορεία Αρχαιοτή-
των Μεσσηνίας, ενώ µέχρι τώρα
υπαγόταν στην Ζ’ Εφορεία Αρχαι-
οτήτων µε έδρα την Ολυµπία. Η κί-
νηση αυτή έδωσε αφορµή για ένα
νέο επεισόδιο στην µακροχρόνια
διαµάχη ως προς το που ανήκει ο
ναός.

Η αλήθεια είναι ότι το όλο ζήτη-
µα είναι λίγο περίπλοκο. Ο ναός
µάλλον ανήκει γεωγραφικά στον
νοµό Μεσσηνίας, και λέµε µάλλον
διότι και οι δύο πλευρές παρουσιά-
ζουν χάρτες και επίσηµα έγγραφα
ότι τους ανήκει. Στην σύγχρονη
ιστορία όµως έχει συνδεθεί µε την
Ηλεία και ιδιαίτερα µε την επαρχία
Ολυµπίας. Η πρωτεύουσα της πε-
ριοχής, η ξακουστή Ανδρίτσαινα,
χρησιµοποίησε σαν σύµβολο στην
σφραγίδα της το ναό ήδη από το
1851, ο Σύλλογος Ολυµπίων (µε
έτος ίδρυσης το 1887) τον έχει στο
έµβληµά του. Η κοντινότερη αξιό-
λογη πόλη η οποία µπορεί να υπο-

δεχθεί τους επισκέπτες του ναού
προσφέροντας και δικά της ενδια-
φέροντα αξιοθέατα είναι πάλι η Αν-
δρίτσαινα.

Επίσης η αρχαία ( και η σύγχρο-
νη) πόλη Φιγαλεία, η οποία έχτισε
τον ναό, ανήκει στην Ηλεία. Όταν
χτίστηκε βέβαια ο ναός η Φιγαλεία
ήταν πόλη… αρκαδική!

Ο ναός αρχαιολογικά ανήκε
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων που πε-
ριελάµβανε τους αρχαιολογικούς
χώρους Ηλείας-Ολυµπίας, Μεσση-
νίας και Ζακύνθου. Από αυτήν απο-

σπάστηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μεσσηνίας, αλλά ο ναός παρέµεινε
στην δικαιοδοσία της Ζ’ Εφορείας
Αρχαιοτήτων µε έδρα την Ολυµπία.
Τα τελευταία χρόνια η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Μεσσηνίας έχει κάνει
πολύ καλή δουλειά, µε κυριότερη
την ανάδειξη της αρχαίας Μεσσή-
νης, και επιζητούσε να συµπεριλη-
φθεί ο ναός του Επικούρειου Απόλ-
λωνα στην δικαιοδοσία της. Ο τρό-
πος που έγινε αυτό, µε εσπευσµέ-
νες ενέργειες του Μεσσήνιου κ. Σα-
µαρά κατά την διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, προκαλεί εύ-
λογα ερωτήµατα σχετικά µε το αν
υπάρχει σχεδιασµός ή απλά πρόκει-
ται για ένα άκοµψο ρουσφέτι.

Σε ποιον ανήκει τελοσπάντων ο
ναός; Επειδή ένα µνηµείο τέτοιας
σηµασίας είναι κρίµα να γίνεται αν-
τικείµενο τοπικιστικών συµφερόν-
των, πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει
µία σοβαρή επιστηµονική µελέτη σε
σχέση µε την ανάδειξή του, όταν
επιτέλους τελειώσουν οι εργασίες
αποκατάστασης, σε σχέση µε όλους
τους τόπους αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος της περιοχής. Αν πραγµα-
τικά η «µεταφορά» του ναού στην

δικαιοδοσία της Μεσσηνίας είναι το
καλύτερο για τον ναό και δεν απο-
φασίστηκε για µικροτοπικισµούς,
τότε να γίνει. Αλλά είµαστε αντίθε-
τοι διότι πιστεύουµε ότι ο ναός µπο-
ρεί να είναι ο κυριότερος πόλος έλ-
ξης σε ένα διευρυµένο αρχαιολογι-
κό πάρκο συνδεδεµένο µε την αρ-
χαία Φιγαλεία, όπου υπάρχει ο ναός
της Άρτεµης, ο ναός του ∆ιονύσου
και όχι να είναι αποκοµµένος από το
γεωγραφικό και ιστορικό του πλαί-
σιο.

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί
ότι το λιγότερο που πρέπει να µας
νοιάζει είναι το που θα ανήκει και
περισσότερο η ανάδειξη του στο
επίπεδο που του αξίζει, ως ο δεύτε-
ρος και ισάξιος Παρθενώνας της αρ-
χαιότητας. Πόσοι άραγε γνωρίζου-
µε ότι οι ζωφόροι του ναού µας
(Ηλείων, Ολύµπιων, Μεσσήνιων, Αρ-
κάδων, Ελλήνων), µε παραστάσεις
από την µάχη Ελλήνων εναντίον
Αµαζόνων και Λαπίθων εναντίον
Κενταύρων, είναι και αυτές κλεµµέ-
νες από τον Έλγιν και βρίσκονται
στο Βρετανικό Μουσείο; Και αν το
γνωρίζουµε γιατί δεν έχουµε κινη-
θεί µε σκοπό την επιστροφή τους;

ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Σε ποιον ανήκει, τέλος πάντων ο ναός;…
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ

Το γεγονός ότι σε αρκετά σπίτια τα οποία αποκαταστάθηκαν µετά την
καταστροφή της πυρκαγιάς και παραδόθηκαν, µπόρεσαν οι ιδιοκτήτες τους
να εγκατασταθούν και να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μά-
κιστο, είναι ευχάριστο. Κάποιοι ήρθαν για λίγες µέρες τον Αύγουστο, ενώ
κάποιοι άλλοι για περισσότερο. Ορισµένοι µάλιστα θέλησαν να το γλεντή-
σουν. Και ξεπέρασαν κάθε υπερβολή που µπορεί να περιλάβει ένα γλέντι.

Ανήµερα της Παναγίας, από το µεσηµέρι, γλεντούσαν και έριχναν τουφε-
κιές στον αέρα µέχρι το βράδυ, όπου έριχναν …βεγγαλικά!!! Η έκφραση αυ-
τή των αγαπητών συµπατριωτών µας σε κάποιον άλλο χρόνο δεν θα έκανε
ίσως καµία εντύπωση και θα είχε την συµπαράσταση όλων. Τη δεδοµένη
στιγµή όµως αποτέλεσε µάλλον πρόκληση για τους µόνιµους κατοίκους
που ακόµη µένουν σε κοντέινερ, αλλά και έλλειψη σεβασµού προς τις οικο-
γένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους στην πυρκαγιά και τις µέρες
εκείνες ετοίµαζαν τα µνηµόσυνα της δεύτερης επετείου.

∆εν βλέπουµε και δεν νιώθουµε τίποτα έξω από την πόρτα µας;;;

αιχµές

VODAFONE

Το ∆Σ του Συλλόγου Μακισταίων απέστειλε την παρακάτω επιστολή
προς τον ∆ήµαρχο Ζαχάρως.

Προς:
∆ήµαρχο Ζαχάρως, κ. Πανταζή Χρονόπουλο
(Κοινοπ.: ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆. ∆. ΜΑΚΙΣΤΟΥ)
Όπως µας είχατε ενηµερώσει σε συνάντησή µας πριν από ένα περίπου

χρόνο, το Πάσχα του 2008, υπάρχει στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των
40.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο κατετέθη από την εταιρεία VODAFONE µε
σκοπό την αποπεράτωση του Χώρου Αναψυχής (κιόσκι) της Μακίστου.
Επειδή από τότε έχει µεσολαβήσει µεγάλο χρονικό διάστηµα (και µέχρι
σήµερα δεν έχει ξεκινήσει κάποια εργασία;;;) θα παρακαλούσαµε να µας
ενηµερώσετε για το χρονοδιάγραµµα του παραπάνω έργου.

Εκ των προτέρων σας ευχαριστούµε.
Για το ∆. Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Ζώης Μπενάρδος
Η Γεν. Γραµµατέας

∆ήµητρα Κοκκαλιάρη
Απάντηση φυσικά δεν υπήρξε.

∆ΡΟΜΟΙ

• Ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι µε εντολή της Νοµαρχίας Ν. Ηλείας

καθαρίστηκαν και άνοιξαν οι αγροτικοί δρόµοι οι οποίοι οδηγούν στα κτήµα-

τα των κατοίκων. Έτσι εύκολα σχετικά και µε ΙΧ διευκολύνθηκε η πρόσβαση

στα χωράφια µας τουλάχιστον για τους θερινούς µήνες. Ο χειµώνας θα δεί-

ξει τις αντοχές.

• Και παλαιότερα είχαµε σχολιάσει τη θετική µεν αλλά πρόχειρη ασφαλ-

τόστρωση του δρόµου που συνδέει την Μάκιστο µε την Μηλέα. Όσον αφο-

ρά το «πρόχειρη» το αποτέλεσµα δυστυχώς µας επιβεβαίωσε. Κοντά στη

θέση Κάνταλος ο δρόµος έχει πάθει καθίζηση και είναι πάρα πολύ επικίνδυ-

νος, ειδικά βραδινές ώρες διότι δεν υπάρχει ορατότητα, είναι κατηφόρα

στην κατεύθυνση προς Μάκιστο, µε γκρεµό δεξιά και µόλις µετά βίας διέρ-

χεται ένα αυτοκίνητο µέσα από το γρανί της αριστερής πλευράς του δρό-

µου.

• Για τον κεντρικό άξονα Μακίστου Ζαχάρως έχουµε επίσης αναφερθεί

επανειληµµένως. Έχουµε επικοινωνήσει προσωπικά µε τον ίδιο τον νοµάρ-

χη και έχουµε στείλει σχετική επιστολή. Όχι µόνο αγνοήθηκε το αίτηµά µας

µα ούτε απάντηση λάβαµε. Και ο δρόµος όλο και χειροτερεύει από τις καθι-

ζήσεις και τείνει να γίνει απροσπέλαστος µονόδροµος.

Α
νιψιέ, σου γράφω από το γρέκι. Τα πράη-
τα τα άρµεξα και τα ’βαλα στο µαντρί.
Κρέµασα την καρδάρα µε το γάλα στον

κρεµανταλά. Ήπια µε τον κούτουλα όσο ήθελα.
Ακόµα, έκανα και τριψιάνα µε ζυµωτό ψωµί της
θειας σου, έφαγα και την έκανα τίγκα!

Ύστερα ήρθα σιαδώ στο καλύβι, άναψα το
τζάκι και τριζιβολάνε τα κούτσουρα από τις
ελιές που κλάδεψα. Το λυχνάρι κρέµεται στο
καρφί, κοντά στη φωτιά. Μ’ αυτό φωτίζουµαι
και συγυριέµαι στο κονάκι µου. Γλέπεις εδώ
ούλοι µας ξεχάσανε. Το ίδιο έκανες και εσύ
ανιψιέ. Σε κάναµε τρανό, αλλά εσύ µας έγρα-
ψες. Σε γλέπω καµιά βολά στη τηλεόραση,
όταν πααίνω στο χωριό. Μαζεύεστε κει σε κεί-
νη τη στρούγκα, τη βουλή, και τι λέτε και τσα-
κωνόσαστε; Μιλάτε ούλοι µαζί και κανένας δεν
ακούγεται. Τι λέτε και τι µοιράζετε ο θεός ξέ-
ρει.

Λοιπόν ανιψιέ, άκου τι θα σου πω: Εδώ µεί-
ναµε από γυναίκες. Ούλες είναι γριές και στέρ-
φες. Πάψανε να γεννάνε. Το ίδιο και η θεία
σου. Βάζουµε κάπου - κάπου εµπρός τα σύνερ-
γα, µπάς και φτιάξουµε κάνα παιδί ακόµη, µα η
θεία σου δε παίρνει φωτιά. Ανιψιέ, µείναµε!

∆ύο - τρία παιδιά της παντρειάς υπάρχου-
νε. Μαζί και ο Γιώρης ο ξαδελφός σου. Γυναί-
κες δε βρίσκουνε ούτε εδώ στο χωριό, µα ούτε
και στη γειτονιά. Κι αν υπάρχει καµία µεινεµέ-
νη, δεν παντρεύεται στο χωριό. Ψήλωσε η µύ-
τη τους, δεν θέλουνε χωριό. Ζητάνε να βρούνε

κάποιονε που µένει στη πόλη. Μήπως είναι και
της προκοπής; Ο Γιώρης το ’ψαχνε χρόνια ου-
λούθε. Σε ούλα τα χωριά. Πήγε σιακάτ’ τα καµ-
ποχώρια, βγάλανε λάδι τα πόδια του. Πήγε και
µε το τούρµπο όπου πααίνει η ρόδα, µα δε βρή-
κε τίποτα. Προχτέ µπονώρα, διάβηκε στο σπίτι.
Βρήκε τη θεια σου τη Βασίλω και της είπε πως
παντρεύεται µια θηλυκιά. Εγώ ήµουνα µε το
βασταγό στ’ αµπέλι. Πήγα να κόψω κάνα φιλέ-
ρι, για να φάµε µε τη θεια σου. Έπεσε κράνη
και κει. Το τρυγήσανε τ’ αµπέλι οι κίσσες και τα
κοσύφια. Τι περιµένεις; Ο τόπος ανιψιέ αγρίε-
ψε. Πάει ο ήµερος τόπος, που τον σπέρνανε, µ’
ούλα τα καλούδια και βγάζανε της χρονιάς
τους. Αµπέλι ένα υπάρχει, το δικό µου, και εκεί
ξεπεζεύουνε ούλοι. Πουλιά, αλεπούδες, σκαν-
τζόχοιροι, άνθρωποι. Το τρυγάνε πριν την ώρα
του. Θα το παρατήσω και εγώ λοιπόν να ησυ-
χάσω. Και θα το είχα κάνει από καιρό, αλλά ντι-
ριέται η θεια σου. ∆ε θέλει να το χαλάσουµε.
«Εκεί µέσα γεννήθηκα και µεγάλωσα», λέει και
δε θέλει να το εγκαταλείψει.

Λοιπόν που λέγαµε για τον ξάδερφό σου το
Γιώρη. Ο Γιώρης τ’ αποφάσισε. Βρήκε µια σια-
πάν στην Κόρθο. Του την προξένεψε µια καπά-
τσα, αφού του πήρε καµιά δεκαπενταριά χιλιά-
δες ευρά, µολογάνε.

Και που λες, πήγαµε και ’µεις µε τη θεια σου
στο γάµο. Μακριά, πολύ µακριά, ανιψιέ. Ξεκί-
νησε το αυτοκίνητο σιαπέρα, προχώρησε σια-
πάν ώρες ολάκερες ώσπου να φτάσουµε. Νω-

ρίτερα θα ’φτανα µε το βαστάγο µου. Κι ας εί-
ναι γέρικο. Είχε µαζωχτεί πολύς κόσµος, δικός
µας αλλά και από εκείνο το χωριό, πάνου ψηλά
σε ένα καταράχι. Τηράω γύρω. Ούτε δέντρο
δεν υπήρχε πουθενά. Πήγαµε στην εκκλησία
εµείς πρώτοι. Στερνά ήρθε και η νύφη µε ντα-
ούλια και βιολιά. Γεροδεµένη και ψηµένη στον
ήλιο. Άφησε τα γίδια, καµιά πεντακοσαριά κοµ-
µάτια κι ήρθε.

Έγινε ο γάµος. Η νύφη ήτανε φαίνεται δα-
σκαλεµένη. Πάτησε το γαµπρό τη κατάλληλη
στιγµή. Ούλοι την τηράξανε. Ύστερα πήγαµε
σε ένα µαγαζί µε πολλά φώτα που σε στραβώ-
νανε. ∆εν έγλεπες µπροστά σου. Κάτου είχε
γρασίδι. Φαίνεται ότι είχε και πρόβατα ο µαγα-
ζάτορας! Φάγαµε, ήπιαµε, και χορέψαµε στ’
αλώνι. Είδα εκεί πάνου και κάποια κοριτσόπου-
λα που τα είχανε βγάλει ούλα όξω. Κατά το ξη-
µέρωµα διαλύθηκε ο γάµος και στερνά από
πολλές ώρες, µαταγυρίσαµε στο χωργιό. Τι να
σου πω ανιψιέ. Τουραγνηθήκαµε να πάµε και
να γυρίσουµε.

Τα νέα µας λοιπόν, αυτά είναι από δω το
χωργιό. Και µη ξεχάσεις να µας στείλεις καµιά
γυναίκα στα ’δώ. Γιατί, όταν έρχεσαι, δε θα
γλέπεις άνθρωπο σε λίγα χρόνια.

Τα δέοντα από τη θεια σου.
Ο Μπάρµπας σου,
και για την αντιγραφή
Γιάννης Αντωνόπουλος,
Αθήνα 24/11/2008

ΛΑΒΑΜΕ
Ο Μπάρµπας ...συλλογάται και γράφει
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