
Τ
ην Κυριακή 30 Μαΐου 2010,
πραγματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου

Αθηναίων, στην αίθουσα «Αντώνης
Τρίτσης», η παρουσίαση του φω-
τογραφικού λευκώματος «Μάκι-

στος-Λεύκωμα μνήμης». Η έκδοση
του Λευκώματος ήταν μια κοπια-
στική διαδικασία που κράτησε σχε-
δόν δύο χρόνια. Ειδικά τους τε-
λευταίους μήνες εργαστήκαμε εν-
τατικά για να ολοκληρωθεί το έργο
πριν το καλοκαίρι. Αρχικά πι-
στεύαμε ότι το λεύκωμα θα ήταν
έτοιμο από το Μάρτη, όμως υπήρ-
ξαν πολλά εμπόδια στο τυπογρα-
φείο και έτσι αναγκαστήκαμε να με-
ταθέσουμε την ημερομηνία για το
Μάη. 

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από
κόσμο. Τέτοια συλλογική παρουσία
των πατριωτών μας, αλλά και πολ-
λών φίλων του χωριού μας που ήρ-
θαν να τιμήσουν την εκδήλωση, εί-
χαμε να δούμε από την εποχή πριν
την πυρκαγιά, η οποία και άλλαξε
ριζικά τη ζωή όλων μας. 

Την εκδήλωση προλόγισε η

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Χρι-

στίνα Γρηγοροπούλου, η οποία μί-

λησε για τη σημασία του λευκώ-

ματος, που δεν εστιάζεται τόσο

στην καλλιτεχνική πλευρά του θέ-

ματος, όσο στην αξία που έχει

αυτό το βιβλίο για την αληθινή ζωή

που απεικονίζει. Μεταξύ άλλων
είπε: «Και τι αξία μπορεί να έχει ένα
ακόμα λεύκωμα, μέσα στα τόσα
που κυκλοφορούν; θα ρωτούσε κα-
νείς. Έχει μια κάποια καλλιτεχνική

αξία; Ένας ειδικός της φωτογρα-
φικής τέχνης πώς θα το αξιολο-
γούσε; …Δεν ξέρω και μάλλον
δεν με νοιάζει. Γιατί η όποια τέχνη
που μπορεί να κρύβει αυτό το Λεύ-
κωμα, κρύβεται στην αληθινή ζωή
που απεικονίζει, στη γνησιότητα
του βιώματος μιας μικρής κοινότη-

τας, κάπου στα ημιορεινά της επαρ-
χίας Ολυμπίας. Αυτή η ζωή γίνεται
τέχνη, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει,
γιατί είναι αληθινή… Δείτε αυτό το

Λεύκωμα σαν μια εναγώνια προ-

σπάθεια μερικών ανθρώπων που

χάσανε τη φωλιά τους και πασχί-

ζουν να μαζέψουν τα κομμάτια της

για να προσπαθήσουν να την ξα-

νακτίσουν, πασχίζουν να βρουν

την εσωτερική τους συνοχή που

χάσανε στις στάχτες…»

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης
ξεκίνησε με εικόνες του χωριού
μας και τη φωνή της Ασήμως Λαμ-

προπούλου-Γρηγοροπούλου που
με το τραγούδι «Φίλοι καλώς ορί-
σατε, κι ήρθατε στο χωριό μας…»,
ήταν σαν να καλωσορίζαμε όλους

τους προσκεκλημένους στη Μάκι-
στο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα
ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Ζώης

Μπενάρδος, που μίλησε εκτενώς
για την μετά την πυρκαγιά εποχή
και κατάσταση της περιοχής μας
και έθεσε ερωτηματικά για τις προ-
οπτικές που διαγράφονται στο μέλ-
λον για τον τόπο μας. 

Ακολούθησε ο Νομάρχης Ηλεί-

ας κ. Χαράλαμπος Καφύρας, ο
οποίος με τη σειρά του μίλησε για
τη συμβολική σημασία της έκδοσης
του Λευκώματος, αλλά και την
άμεση ανάγκη στήριξης των πυρό-
πληκτων κατοίκων καθώς και την
ανάπτυξη των περιοχών που κα-
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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: 
Νεϊγύ 4,  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
Eπι μέ λεια -  Διεκπ/ση έκ δο σης
Kαρ πού ζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.  

Eκδόσεις - Γρα φι κές τέ χνες 
Θεοδοσίου 23 & Πε τρουπόλεως Ίλιον 

Tηλ-fax:  210 2619003 
- 210 2619696

e- mail: karpouzi@ otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Για όσους και όσες ενδιαφέρονται 

να ενισχύσουν οικονομικά 

την προσπάθεια αποκατάστασης 

της Μακίστου, ο Σύλλογος Μακισταίων 

άνοιξε στην Εμπορική Τράπεζα 

(Εmporiki Bank) 

λογαριασμό με αριθμό 86182793. 

Σημείωση  της  έκδοσης 

Η
έκδοση του «Λευκώματος» και η εκδήλωση που έγινε

για την παρουσίασή του, απέδειξαν για μια ακόμη φορά

ότι ο Σύλλογος Μακισταίων μπορεί να παράγει ουσια-

στικό έργο. Η απήχηση και η αποδοχή του εγχειρήματος αυτού

από τους συμπατριώτες μας ήταν μεγάλη. Μάλιστα πολλοί ήταν

εκείνοι οι οποίοι χαρακτήρισαν το γεγονός ως κορυφαία εκ-

δήλωση του Συλλόγου μας! Μετά από τρία χρόνια, χρόνια «πέ-

τρινα» για τους Μακισταίους και για το Σύλλογό μας, έπνευσε

αέρας αισιοδοξίας σε μια εκδήλωση που δεν μπορούσε παρά

μόνο να δώσει το μήνυμα της ενότητας. Και το έδωσε. Υπήρ-

ξαν όμως και κάποιοι που δυστυχώς επέμειναν στην αποχή και

ήταν ίσως το μόνο «μελανό σημείο». Η πόλωση ποτέ δεν βοή-

θησε, ούτε λύνει κανένα πρόβλημα. Εξ άλλου οι εκλογές για

ανάδειξη νέου Δ.Σ. πλησιάζουν και καλό θα ήταν το Δ.Σ. που

θα προκύψει από τη Γενική Συνέλευση να είναι απαλλαγμένο

από τέτοια σύνδρομα. Αρκεί όλοι να το θελήσουν και να προ-

σπαθήσουν γι’ αυτό. 

Κοινωνικά 

Γάμοι
• Η Μαρία Πούφερα του Ανέστη και

της Ιωάννας Αλκ. Πόθου και ο Λιβα-

νέζικης καταγωγής Jason Moukachar,

τέλεσαν το γάμο τους στις 17 Απριλί-

ου 2010, στον ελληνορθόδοξο ναό του

Προφήτη Ηλία, στην Αδελαΐδα της Αυ-

στραλίας.

• Ο Ειρηναίος Αθανασόπουλος

του παπά-Στάθη και της Δέσποινας και

η Φιλοθέη Χριστοδούλου τέλεσαν το

γάμο τους την Κυριακή 2 Μαΐου 2010

στον Ιερό Ναό Αγ. Άννας στην Κηφισιά.

• Η Ρούλα Αθανασοπούλου του Βα-

σίλη και της Αναστασίας και ο  Άρης

Αντωνάκης του Στέλιου και Κλεαρέτης

τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό Ναό

Αγίου Νικολάου στη Ζαχάρω, το Σάβ-

βατο 19 Ιουνίου 2010.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύ-
χονται στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι. 

Απεβίωσαν
• Ο Γιώργος Πετρόπουλος του Πο-

λυχρόνη και της Μηλιάς Λαμπροπού-

λου απεβίωσε τον Απρίλιο του 2010, σε

ηλικία 44 ετών, στην Αδελαΐδα της Αυ-

στραλίας.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκ-
φράζουν θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του θανόντος.

Επιτυχίες
• Η Πολυξένη Καρατζά του Αρι-

στείδη και της Ελένης Λαμπροπούλου,

αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχο-

λή του Πανεπιστημίου Πατρών και

πήρε το πτυχίο της Πολιτικού Μηχα-

νικού, στις 27 Απριλίου 2010.

• Ο Αριστομένης Λαμπρόπουλος

του Στέργιου και της Αρετής  στις

13/4/2010 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ

του Τμήματος Πληροφορικής του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς με βαθμό Άρι-

στα.

Επίσης ολοκλήρωσε τις σπουδές

του, για το δεύτερο Πτυχίο του, στο

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων και Οργανισμών του Ελλη-

νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκ-
φράζουν θερμά συγχαρητήρια στους
επιτυχόντες και καλή σταδιοδρομία.  

Ας  τους  μιμηθούμε 
Κοκκαλιάρης Γεώργιος του Στάθη ....................................5 0 €
Πόθος Παναγιώτης του Κανέλλου....................................2 0 €

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπάνω φί-
λους για την οικονομική ενίσχυση που απέστειλαν. 

Αγαπητοί συμπατριώτες, γνωρί-

ζουμε ότι κάποιους από εσάς τους απα-

σχολεί το γεγονός ότι η Τακτική Γενι-

κή Συνέλευση, που είναι και εκλογοα-

πολογιστική, δεν πραγματοποιήθηκε

τον Μάρτιο, όπως θα έπρεπε. Το θέμα

έχει απασχολήσει ασφαλώς και το

Δ.Σ. Στη Γ.Σ. του Ιανουαρίου είχε ανα-

φερθεί ότι προγραμματίζεται η πα-

ρουσίαση του «Λευκώματος» τον Μάρ-

τιο και στη συνέχεια η οργάνωση της

Γενικής Συνέλευσης. Δυστυχώς η πα-

ρουσίαση καθυστέρησε για τεχνικούς

λόγους και πραγματοποιήθηκε στο τέ-

λος Μαΐου, όπως όλοι γνωρίζετε. Το

Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή

του εξέτασε όλες τις παραμέτρους και

με δεδομένο, βάσει του καταστατικού,

ότι μια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευ-

ση απαιτεί καλή οργάνωση και ένα

μήνα πριν ενημέρωση των μελών για

υποψηφιότητες, κατέληξε ότι είναι

ανέφικτο να πραγματοποιηθεί μέσα

στο καλοκαίρι. Αποφάσισε λοιπόν να

γίνει τέλος Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώ-

βρη. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για

την ακριβή ημέρα και ώρα της Γενικής

Συνέλευσης. 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Στις 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε

στα γραφεία της (Εμμ.Μπενάκη 25

στην Αθήνα) η γενική συνέλευση της

Ομοσπονδίας των Συλλόγων της επαρ-

χίας Ολυμπίας.

Θέματα ο διοικητικός απολογισμός

του έτους 2009 και ο οικονομικός

απολογισμός.

Στη συνέλευση, παρόλο ότι ήταν

απλώς απολογιστική συμμετείχαν οι

περισσότεροι Σύλλογοι –μέλη.

Μετά τον απολογισμό των πε-

πραγμένων και τον οικονομικό απο-

λογισμό του έτους 2009 συζητήθηκαν

και γενικότερα θέματα που απασχο-

λούν τον τόπο μας όπως είναι ο Επι-

κούριος Απόλλωνας και ο Καλλικράτης.

Ειδικότερα για το θέμα του Επι-

κούριου Απόλλωνα στο οποίο πρωτο-

στάτησε η Ομοσπονδία για να ακυρω-

θεί η απόφαση (διόρθωση ημαρτημέ-

νων) του προηγούμενου Υπουργού

Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά που προ-

έβλεπε την υπαγωγή του ναού στη

Μεσσηνία, αναφέρθηκε ότι μπορεί να

έκλεισε το θέμα με τη δημοσίευση στο

ΦΕΚ της σχετικής απόφασης ανάκλη-

σης όμως φοβούμαστε ότι μεθο-

δεύονται άλλες λύσεις και πρέπει να εί-

μαστε σε εγρήγορση.

Συζήτηση έγινε και για τον Καλλι-

κράτη και την ανάγκη δημιουργίας

Ορεινού Δήμου στην πρώην επαρχία

Ολυμπίας ο οποίος θα προκύψει από τη

συνένωση των Καποδιστριακών δήμων

Φιγαλίας, Ανδρίτσαινας και Αλιφεί-

ρας. 

Το πνεύμα σύμπνοιας, ενότητας και

στήριξης του έργου της Ομοσπονδίας

επικράτησε για άλλη μια φορά. 

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
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ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  

ΣΤΟ  ΦΡΑΓΜΑ  ΑΛΦΕΙΟΥ 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια λειτουργίας του υδροηλε-

κτρικού έργου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας στο φράγ-

μα του Αλφειού, στο χωριό Φλόκα, από τον Νομάρχη κ. Χ. Κα-

φύρα, σε τελετή που έγινε το Σάββατο 19 Ιουνίου 2010.

Το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο αξιοποιεί την ενέργεια της

πτώσης των υδάτων που συσσωρεύονται στις πίσω πλευρές του

φράγματος, και θα παράγει και θα διαθέτει ρεύμα στη ΔΕΗ, μέσω

καταλλήλου δικτύου διασύνδεσης σε 24ωρη βάση με τον υπο-

σταθμό της ΔΕΗ Πύργου, στο Κουζούλι. Με την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας από καθαρή πηγή θα συμβάλει στο ενεργει-

ακό ισοζύγιο. Παράλληλα θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουρ-

γία του φράγματος, αφού θα κρατάει τη στάθμη του νερού σε

σταθερά επίπεδα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Γενικό Οργανι-

σμό Εγγείων Βελτιώσεων να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες αρ-

δευτικές ποσότητες νερού.

Η εκτέλεση του έργου έγινε από την κοινοπραξία Ν. και

Γ.ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ. Η ανάδοχος θα εκμε-

ταλλεύεται το έργο για 15 χρόνια προσφέροντας ανταλλάγμα-

τα στην ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ και στη συνέχεια η εκ-

μετάλλευσή του θα περιέλθει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλεί-

ας. 

Κόστισε 14,3 εκατομμύρια ευρώ και θα αποδίδει περίπου 23

εκατομμύρια κιλοβατώρες ανά έτος. 

«Μάκιστος - Λεύκωμα  μνήμης»

Μια  σημαντική  εκδήλωση  του  Συλλόγου  μας

ταστράφηκαν από την πυρκαγιά τον Αύγουστο
του 2007.

Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο βίντεο με τοπία,
τον οικισμό, καθώς και σκηνές από τη ζωή του
χωριού. Όλο το βίντεο ήταν βασισμένο στο
πλούσιο οπτικοαουστικό υλικό που ο Στάθης

Κοκκαλιάρης έχει συλλέξει σε διάστημα πε-
ρισσότερο των είκοσι πέντε χρόνων. Ήταν ένα
κομμάτι συγκλονιστικό, γιατί πέρασαν από
μπροστά μας σκηνές, τοπία και πρόσωπα από το
χωριό μας που έχουν περάσει πια στην ιστορι-
κή μνήμη.

Αμέσως ακολούθησε το τραγούδι «Μαρά-

θηκαν τα δέντρα…» από την Ασήμω Γρηγορο-

πούλου-Λαμπροπούλου, ενώ από μπροστά μας
περνούσαν εικόνες από τον παλιό οικισμό κα-
θώς και από τα ερείπια που άφησε πίσω της η
φωτιά…

Ο ποιητής και στιχουργός Γιάννης Τζουα-

νόπουλος, καταγόμενος από τα Μακρίσια, ανέ-
βηκε στο βήμα και απήγγειλε το ποίημά του «Το

τραγούδι της φωτιάς» και στη συνέχεια ακού-
στηκε απόσπασμα από τη μελοποιημένη εκδο-
χή του ποιήματος.

Τέλος, ο ηθοποιός και βουλευτής κ. Κώστας

Καζάκος πήρε το λόγο και αφού χαιρέτισε την
εκδήλωση διάβασε με εξαιρετικά εκφραστικό
τρόπο αποσπάσματα από τις εισαγωγές του
Λευκώματος.

Η εκδήλωση δεν μπορούσε να κλείσει παρά
με ζωντανή μουσική. Ο Λευτέρης Αθανασό-

πουλος, γιος του παπα-Στάθη, με το βιολί του
και ο φίλος του Γιάννης Σίνης, με το λαούτο του,
μας συνεπήραν μέσα από τους ήχους της πα-
ραδοσιακής μουσικής και ερμήνευσαν με αί-
σθημα και σεμνότητα τα τραγούδια του τόπου
μας: «Με γέλασαν μια χαραυγή», «Να χαμη-
λώναν τα βουνά», «Ο Αμάραντος», «Να ’χα νε-
ράντζι να ’ριχνα», «Νεραντζούλα», κάνοντας το
ακροατήριο να νιώσει συγκίνηση, περηφάνια και

λύτρωση. 
«Αυτό που ζήσαμε ήταν χαρμολύπη» ακού-

στηκε να λέει πολύ εύστοχα πατριώτισσά μας,
περιγράφοντας τέλεια τα αντικρουόμενα συ-
ναισθήματα που κυριαρχούσαν σε όλη τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης. 

Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με δεξίωση
στο χώρο υποδοχής του Πνευματικού κέντρου,
όπου όλοι πήραν ένα γλυκό και ήπιαν ένα νερό
ή αναψυκτικό να δροσιστούν, ενώ ανταλλάξα-
με μια κουβέντα ο ένας με τον άλλον. Υπόσχε-
ση όλων ήταν να ξαναβρεθούμε το καλοκαίρι
στο χωριό μας, όπου κι εκεί θα οργανωθεί πα-
ρόμοια εκδήλωση παρουσίασης του Λευκώμα-
τος, για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το
ολοκαύτωμα. 

Εκεί, στο φυσικό του χώρο, το Λεύκωμα θα

πάρει και την πραγματική του διάσταση και θα

δικαιώσει την υπάρξή του, σαν ένας φόρος τι-

μής σε όσους χάθηκαν στην πύρινη λαίλαπα. 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Νόμος του κράτους και τυπικά είναι πλέον ο «Καλλικράτης» (Ν 3852/2010), καθώς

δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2010 στο Φύλλο 87 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σχε-
διάζοντας εξ υπαρχής τον χάρτη της Ελλάδας, οριοθετώντας νέα Διοίκηση, με μείωση
έως και 50% των αιρετών, άνοιγμα της πόρτας της εξουσίας στους 18άρηδες, επιμή-
κυνση της θητείας από 4 σε 5 χρόνια και ταυτόχρονη διενέργεια εκλογών σε Δήμους
και Περιφέρειες με τις Ευρωεκλογές από το 2014. Ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των
μέχρι σήμερα νομαρχιών, οι οποίες καταργούνται, στους δήμους και στις περιφέρει-
ες. Εκφράζονται φόβοι για τη λειτουργία του σχήματος που θα ανοίξει το δρόμο σε
απολύσεις, επιβολή νέων φόρων και ιδιωτικοποιήσεις. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμε-
να, κατά τόπο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό το-
πικής αυτοδιοίκησης. 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

1. Δήμος Ζαχάρως με έδρα τη Ζαχάρω αποτελούμενος από τους δήμους 
α. Ζαχάρως και β. Φιγαλείας, οι οποίοι καταργούνται. 
2. Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων με έδρα τα Κρέστενα και ιστορική έδρα την

Ανδρίτσαινα αποτελούμενος από τους δήμους 
α. Σκιλλούντος β. Ανδριτσαίνης και γ. Αλιφείρας, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Πύργου με έδρα τον Πύργο αποτελούμενος από τους δήμους α. Πύργου

β. Ωλένης γ. Ιαρδάνου και δ. Βώλακος, οι οποίοι καταργούνται. 
4. Δήμος Ήλιδας με έδρα την Αμαλιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμα-

λιάδας και β. Πηνείας, οι οποίοι καταργούνται. 
5. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με έδρα την Αρχαία Ολυμπία αποτελούμενος από τους

δήμους α. Αρχαίας Ολυμπίας β. Λασιώνος γ. Φολόης και δ. Λαμπείας, οι οποίοι κα-
ταργούνται. 

6. Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης με έδρα τα Λεχαινά και ιστορική έδρα τη Βάρ-
δα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεχαινών β. Ανδραβίδας γ. Κάστρου – Κυλλήνης
και δ. Βουπρασίας, οι οποίοι καταργούνται. 

7. Δήμος Πηνειού με έδρα τη Γαστούνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Γα-
στούνης β. Βαρθολομιού και γ. Τραγανού, οι οποίοι καταργούνται. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επι-
τροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 

Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει για το Δήμο Ζαχάρως ο νόμος λέει ότι: Το δη-
μοτικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι επτά (27) μέλη σε δήμους με πληθυσμό από
δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001- 30.000) κατοίκους. Σε τοπικές κοι-
νότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσω-
πος τοπικής κοινότητας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σε κάθε Περιφέρεια προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας.  Η περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας περιλαμβάνει τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Έδρα της πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενό-
τητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μακίστου αποφάσισε να πραγματο-

ποιηθούν δύο έργα στη Μάκιστο. 

Το πρώτο έργο είναι η πλατεία στη Ράχη που χρηματοδο-

τήθηκε από τον όμιλο Βαρδινογιάννη. Αυτή τη στιγμή έχει σχε-

δόν ολοκληρωθεί με διαπλάτυνση και στρώσιμο με πλακίδια. Στην

πλατεία επίσης στήθηκε μνημείο, του οποίου τα αποκαλυπτήρια

θα γίνουν σύντομα. 

Το δεύτερο έργο που πρόκειται να γίνει άμεσα είναι η τσι-

μεντόστρωση του περιφερειακού δρόμου Λαμπρέικα-Καταλώ-

νι. Αυτό έχει στόχο να αναχαιτίσει τη διέλευση των οχημάτων

μέσα από την πλατεία της Ράχης. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 
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Ομιλία του Νομάρχη 

Κύριε Βουλευτά,

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Μακι-

σταίων, αγαπητοί συμπατριώτες Μακισταίοι της

Αθήνας και κάτοικοι της Ηλείας.

Ο Αύγουστος του 2007 για την Ηλεία ήταν ο

πιο σκληρός μήνας των τελευταίων ετών. Το μέ-

γεθος της καταστροφής που υπέστη ο νομός μας

από την πυρκαγιά του 2007 με την τραγική απώ-

λεια ανθρώπινων ζωών, εκατόμβη που χάθηκαν

πάρα πολλοί και αρκετοί από το δικό σας χωριό.

Ζημιές στις κατοικίες και τις υποδομές, με τη με-

γάλη καταστροφή στις δασικές εκτάσεις, με τη με-

γάλη απώλεια φυτικού και ζωικού κεφαλαίου είχε

διαστάσεις βιβλικής καταστροφής. Κάποιος ξένος

δημοσιογράφος από τους «Financial Times», στις

ανταποκρίσεις του εκείνες τις μέρες, συνέκρινε την

καταστροφή του Ν. Ηλείας με την καταστροφή που

υπέστη ο τόπος από τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο!

Ο τόπος που μεγαλώσαμε, που λατρέψαμε,

έπαθε μεγάλη συμφορά. Όπου και να κοιτάξεις πια

και στη Μάκιστο και σε όλη την Ηλεία πληγώνεσαι.

Ο χρόνος ακόμα τσακίζει τις ψυχές των οικογε-

νειών που νιώθουν το χαμό των δικών τους αν-

θρώπων.

Το λεύκωμα «Μάκιστος-Λεύκωμα Μνήμης»,

εκδίδεται για να μην ξεχάσουμε τι έγινε στις 24

Αυγούστου 2007 και να προσπαθήσουμε να μην

επαναληφθεί. Εκδίδεται στην μνήμη των θυμάτων

της πυρκαγιάς και της καταστροφής του περι-

βάλλοντος. Το συγκεκριμένο Λεύκωμα θα διαφυ-

λάξει τη μνήμη ώστε να μην καταστρέψει η φλό-

γα της λήθης ό,τι κατέστρεψε η αληθινή.

Λεύκωμα- κύτταρο μνήμης. Για το μαρτυρικό

χωριό, που δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι για την

έκδοσή του, γιατί θα ήταν σαν να χαίρομαι για τη

φωτιά. Αλλά αφού οι φωτιές δεν απετράπησαν, χαί-

ρομαι για την έκδοση, γιατί θα μας θυμίζει τα χα-

ρούμενα πρόσωπα, τις όμορφες στιγμές, το θαυ-

μάσιο περιβάλλον και θα δίνει ελπίδα ότι ο μελ-

λούμενος χρόνος θα αποκαταστήσει το περιβάλ-

λον, θα επουλώσει τις θύμησες και θα γλυκάνει τις

ψυχές από την τραγωδία.

Υποχρεωτικά μέσα από μια τέτοια οικονομική

και οικολογική καταστροφή, που παρόμοια δεν έχει

γνωρίσει ο τόπος μας, επανεκτιμούμε τις προτε-

ραιότητές μας.

Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα έργα που

έχουν εκτελεστεί έως τώρα.

Απαιτείται οικονομική ενίσχυση των πληγέντων

όχι μόνο για να φτιάξουν τα σπίτια και τις περι-

ουσίες τους, αλλά και για να συντηρηθούν οι ίδι-

οι και οι οικογένειές τους, μέχρι να αποκτήσουν

ξανά εισοδήματα.

Να ενισχυθούν για να μπορέσουν να μένουν

στον τόπο τους, όπως το επιθυμούμε όλοι, να

σπουδάσουν τα παιδιά τους, να συνεχίσουν τις

επαγγελματικές και τις επιχειρηματικές τους δρα-

στηριότητες. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι όλος

ο νομός έχει πληγεί και σε κοινωνικό και σε οικο-

νομικό επίπεδο.

Μη μετρήσιμος παράγοντας είναι και ο ψυχο-

λογικός και αφορά όλους τους κατοίκους των πυ-

ρόπληκτων περιοχών ανεξάρτητα από ηλικίες, ακό-

μα και τους επισκέπτες! Δεν είναι εύκολο να δια-

σχίζεις χιλιάδες χιλιόμετρα της άλλοτε καταπρά-

σινης Ηλείας και να βλέπεις καμένες και ερειπω-

μένες εκτάσεις. Είναι αποκαρδιωτικό. Και για

τους ανθρώπους που θέλουν να ξανακτίσουν τα

σπίτια τους στον τόπο τους και η εικόνα που αν-

τικρίζεις στην έρημη γη. Γι’ αυτό η αποκατάσταση

πρέπει να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς. 

Αυτός ο νομός με τα χίλια πρόσωπα, δέχτηκε

ένα μεγάλο πλήγμα από τις φωτιές. Ωστόσο

εμείς, πιστεύουμε, ότι η καταστροφή ίσως απο-

τελέσει την αρχή, μιας νέας εποχής για την Ηλεία

και τους κατοίκους της. (Αυτό βέβαια είναι αλήθεια

ότι στην αρχή το λέγαμε με περισσότερο ζήλο).

Γιατί είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να

δουλέψουμε σήμερα, με περισσότερο πείσμα, για

να την κάνουμε πιο όμορφη και πιο ελκυστική για

τον επισκέπτη.

Σ’ αυτή την προσπάθεια θέλουμε όλο τον κό-

σμο συμπαραστάτη.

Η Νομαρχία Ηλείας θα συνεχίσει να καταβάλει

προσπάθειες και θα στηρίξει πρωτοβουλίες και δρα-

στηριότητες, που συντείνουν να επουλώσουμε το

συντομότερο δυνατό τις πληγές μας και να εμ-

φανιστούμε σαν νομός με ένα καινούριο πρόσω-

πο, καλύτερο από πριν.

Καταλήξαμε, στο καλύτερο δυνατό, πιστεύω,

Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκατάστασης

του Νομού μας. Σ’ αυτή την προσπάθεια, θεωρούμε,

ότι δεν θα μείνουμε μόνοι μας. Διεκδικούμε την

χρηματοδότηση μέσα από ειδικά αναπτυξιακά

προγράμματα, πέρα από την αποκατάσταση που

υποσχέθηκε ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός,

στην αμέσως μετά την εκλογή του, επίσκεψη στον

νομό μας.

Διεκδικούμε μέσω του ΕΣΠΑ, ένα πλαίσιο πε-

ριφερειακής ανάπτυξης, να διατεθούν τα κονδύ-

λια που απαιτούνται για να σταθεί ο νομός στα πό-

δια του, να ξαναγίνουν από την αρχή οι υποδομές

που καταστράφηκαν.

Την αποκατάσταση της οικονομίας του τόπου

που αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση

του κοινωνικού ιστού και να παραμείνει ο κόσμος

στις εστίες του.

Πρόκειται για μια μεγάλη και μακρά προσπά-

θεια.

Δεν έχουμε όμως ούτε στιγμή εφησυχάσει και

δεν θα σταματήσουμε έως ότου αναγεννηθεί ο νο-

μός μας. 

Όσον αφορά την τοποθέτηση του προέδρου κ.

Μπενάρδου έχω να πω ότι σχετικά με το Ταμείο

Μολυβιάτη, πράγματι έτσι είναι, όσον αφορά τα

ποσά. Δηλ. από 93.000 δωροθέτες συγκεντρώθη-

καν 209 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν αποχώρησε ο κ.Μολυβιάτης είχαν απορ-

ροφηθεί 131 εκατομμύρια.Πρέπει όμως εδώ να

συμπληρώσω ότι είχε έρθει σε συνεννόηση με πε-

ριφερειάρχες της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελ-

λάδας και Ευβοίας για έργα που κάποιοι Δήμοι και

Νομαρχίες είχαν προγραμματίσει και είχαν  υπο-

γραφεί συμβάσεις (ΣΑΕ) να διατεθεί το ποσό των

17 εκατομμυρίων. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν απορ-

ροφηθεί. Ο Δήμος Ζαχάρως έχει πάρει το ποσό των

2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Από εδώ και πέρα, η σημερινή κυβέρνηση είχε

καταθέσει το 2008, σαν αντιπολίτευση, ένα Σχέ-

διο Νόμου Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιο-

χών το οποίο δεν ψηφίστηκε τότε. Έδωσε υπό-

σχεση ότι θα το επαναφέρει και θα το υλοποιήσει.

Έγιναν κάποιες συζητήσεις με επί κεφαλής τον κ.

Πάγκαλο τον Δεκέμβριο και τον Γενάρη του 2010

και δόθηκε στα αρμόδια υπουργεία για διαβού-

λευση και οι υπουργοί έχουν δεσμευτεί να δώσουν

τις προτάσεις τους μέχρι τέλος Μαΐου. Ο κ. Πάγ-

καλος υποσχέθηκε ότι θα έρθει στην Ηλεία σε Πε-

ριφερειακό και Νομαρχιακό Συμβούλιο για να

ανακοινώσει το Σχέδιο το οποίο πρόκειται να πάει

στη Βουλή για ψήφιση, πιθανά στο Θερινό Τμήμα

Διακοπών και να ενεργοποιηθεί το Ταμείο το

οποίο με την ψήφιση του νομοσχεδίου καταργεί-

ται και εντάσσεται στο πρόγραμμα του Οργανισμού

Ανασυγκρότησης Πυρόπληκτων Περιοχών. Ενη-

μερωτικά σας λέω ότι γύρω στα 60 εκατομμύρια

προορίζονται για οικιστική αποκατάσταση. Εσείς

βέβαια και η Αρτέμιδα είστε από τους τυχερούς διό-

τι και οι Κύπριοι και ο Όμιλος Βαρδινογιάννη βοή-

θησε και μαζί με εσάς τους ευχαριστώ και εγώ. Από

τα 256 σπίτια του νομού, που πρέπει να ανακατα-

σκευαστούν, έχουν ανακατασκευαστεί τα 130 και

από τα 293, που είναι για επισκευές, έχουν επι-

σκευαστεί τα 190, συν οι στάβλοι.

Οι προοπτικές του Σχεδίου Αποκατάστασης εί-

ναι για την ανάπτυξη, το χαμένο εισόδημα των πα-

ραγωγών, να βρει δουλειά ο κόσμος, να πάρει ζώα,

να καλλιεργήσει.

Ο κοινωνικός ιστός διαταράχτηκε και ο κόσμος

έφυγε. Εκείνο που πρέπει να κάνει και η πολιτεία

και εμείς όλοι είναι να ξαναφέρουμε τον κόσμο να

μείνει στον τόπο του.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτε-

ρο για εσάς. 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ4 Μάρτιος - Μάϊος 2010 

«Μάκιστος - Λεύκωμα  μνήμης», Μια  ση         

Ο Νομάρχης Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας 

Ο ηθοποιός και βουλευτής 
κ. Κώστας Καζάκος διαβάζει 

αποσπάσματα από τις εισαγωγές 
του Λευκώματος 
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Ομιλία του Προέδρου 
του Συλλόγου μας 

Αξιότιμε κύριε Νομάρχα,

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Αγαπητοί φίλοι της Μακίστου,

Θέλω να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους του Συλ-

λόγου, που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Η Μάκιστος ήταν ένα πανέμορφο καταπράσι-

νο χωριό, άγνωστο στο ευρύ κοινό… μέχρι και τις

24 Αυγούστου 2007, την αποφράδα εκείνη μέρα

που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά η οποία κατέκα-

ψε τη Μάκιστο, το γειτονικό χωριό Αρτέμιδα, αλλά

και την ευρύτερη περιοχή μας… σπέρνοντας το θά-

νατο σε 35 ανυποψίαστους αθώους πολίτες, αφού

άφησε στο διάβα της στάχτες και καταστροφή.

Τότε η Μάκιστος και η Αρτέμιδα, τα δύο αυτά πο-

λύπαθα χωριά, έγιναν γνωστά στο πανελλήνιο,

αλλά και παγκόσμια, συγκινώντας κάθε ευαίσθη-

το Άνθρωπο… που προσέτρεξε άμεσα για συμ-

παράσταση στους πληγέντες, προσφέροντας,

ακόμα και από το υστέρημά του, κάθε είδους βοή-

θεια. Και τους ευχαριστούμε όλους, για άλλη μια

φορά, εκ βάθους καρδίας.

Μαζί όμως με τα σπίτια και το περιβάλλον που

καταστράφηκαν, καταστράφηκε και η ομορφιά

της Μακίστου, καταστράφηκε αυτή η μαγική αύρα

που τύλιγε το χωριό

και τους συνανθρώ-

πους μας. Καταστρά-

φηκε η εικόνα του τό-

που που μας αγκάλιαζε

σε κάθε επίσκεψή μας

σε αυτό, αλλά μας συ-

νόδευε και όταν, μέσα

στα αστικά κέντρα που

ζούμε, νιώθαμε ώρες-

ώρες την ανάγκη να

θέλουμε να ξεφύγου-

με, να δραπετεύσουμε

έστω και για λίγο μέσα

σε κάποιο όνειρο, σε

μια σκέψη, σε μια νο-

σταλγική επιστροφή

στις ρίζες μας, για να

αντλήσουμε δύναμη

από εκεί και να αντέξουμε. 

Ναι, χωρίς υπερβολές, από την πυρκαγιά αυτή

κάηκαν τα όνειρά μας…  γι’ αυτό υιοθετήσαμε αμέ-

σως την πρόταση της Γραμματέως του Συλλόγου

μας, για τη δημιουργία ενός «Αναμνηστικού Λευ-

κώματος» που μέσα εκεί θα προσπαθούσαμε να βά-

λουμε και να διαφυλάξουμε, ως κόρη οφθαλμού,

μέρος αυτής της ομορφιάς, αυτής της μαγικής αύ-

ρας, μέσα από τα όποια φωτογραφικά ντοκουμέντα

καταφέρναμε να συγκεντρώσουμε. 

Αμέσως λοιπόν ξεκινήσαμε την επαφή με

όλους τους συμπατριώτες μας, ζητώντας τους να

μας εμπιστευτούν τα όποια οικογενειακά κειμήλια

διέθετε ο καθένας τους. Κι ευτυχώς ανταποκρί-

θηκαν όλοι, ή σχεδόν όλοι, προσφέροντας ό,τι είχε

καταφέρει ο καθένας να περισώσει από την κα-

ταστροφή και κυρίως ό,τι είχε πάρει μαζί του στην

ξενιτιά που διαμένει. 

Στόχος μας ήταν να συγκεντρώσουμε όσες πε-

ρισσότερες φωτογραφίες μπορούσαμε, θέλον-

τας έτσι να καλύψουμε όλες τις πτυχές του δη-

μόσιου και ιδιωτικού βίου του χωριού μας, το οι-

κιστικό και φυσικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες

των κατοίκων, αλλά κι ένα αντιπροσωπευτικό

δείγμα όλων των οικογενειών της Μακίστου. 

Δυστυχώς πολλές φωτογραφίες-ντοκουμέντα

χάθηκαν μέσα στις φλόγες που κατέκαψαν τα σπί-

τια του χωριού κι έτσι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να

συνθέσουμε την όλη εικόνα του χωριού μας όπως

ήταν. Όμως, μη έχοντας άλλη επιλογή, ακόμα και

μέσα από το περιορισμένο αυτό υλικό που συγ-

κεντρώσαμε, νομίζω ότι καταφέραμε να δώσουμε

στο Λεύκωμα μια ικανοποιητική περιγραφή της Μα-

κίστου. 

Πιστεύω ότι με το Λεύκωμα αυτό καταφέραμε

να σταματήσουμε το χρόνο πριν την καταστροφή.

Το Λεύκωμα αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια

τελεία στο χρόνο…  Έτσι ώστε όποιος Μακισταί-

ος ή όποιος φίλος της Μακίστου είχε κοινωνήσει

με την πρότερη μορφή του χωριού, αλλά και της

ευρύτερης περιοχής, ξεφυλλίζοντας τώρα το

Λεύκωμα, καταφέρνει να ξαναζήσει τη μαγική εκεί-

νη αύρα που δεν υπάρχει πλέον μετά τις 24 Αυ-

γούστου 2007. Αυτός λοιπόν είναι ο πολύτιμος θη-

σαυρός μας και το Λεύκωμα είναι το θησαυροφυ-

λάκιο της μνήμης μας.

Δεν παραλείψαμε βεβαίως να συμπεριλάβου-

με και μια ενότητα με φωτογραφίες από την κα-

ταστροφή, όπως και τις φωτογραφίες των επτά θυ-

μάτων της Μακίστου, των επτά συνανθρώπων μας

που αναίτια χάθηκαν μέσα στις φλόγες… Ναι. Στη

Μνήμη των επτά συγχωριανών μας, αλλά και

όλων των θυμάτων της φονικής αυτής πυρκαγιάς

είναι αφιερωμένο το Λεύκωμα, ως ελάχιστος φό-

ρος Τιμής… 

Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να σας πω

και κάτι ακόμα… Θυμάμαι ότι μέσα από τις στάχτες

και τα ερείπια των σπιτιών τους, που ακόμα κά-

πνιζαν, όλοι οι συμπατριώτες μας με μια παράκληση

–κραυγή θα έλεγα– απηύθυναν προς τα κανάλια

και τους κάθε είδους αρμόδιους της εξουσίας: «Μη

μας ξεχάσετε…». Κι όμως οι περισσότεροι τους ξέ-

χασαν, «πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις», παρά τις πολ-

λές και βαρύγδουπες υποσχέσεις που εύκολα μοί-

ραζαν στους πληγέντες… Έτσι, σε λίγες μέρες, τα

κανάλια έστρεψαν αλλού τις «κεραίες» τους…

(εκτός από το ΣΚΑΪ) και οι αρμόδιοι (εκτός ελαχί-

στων) περί άλλων πλέον άρχισαν να μεριμνούν και

να τυρβάζουν… Ευτυχώς για τα δύο χωριά, Μά-

κιστο και Αρτέμιδα,

βρέθηκαν κάποιοι να

τηρήσουν την υπόσχε-

σή τους ως προς την

ανακατασκευή των κα-

τοικιών, και τους ευχα-

ριστούμε γι’ αυτό. Στη

Μάκιστο ο «Όμιλος

Βαρδινογιάννη» και

στην Αρτέμιδα η «Κυ-

πριακή Πολιτεία»… Η

Ελληνική Πολιτεία

απούσα, όπως πάντα… 

Ανοικοδομήθηκαν

τα σπίτια, όμως η πε-

ριοχή μας έχει ανάγκη

και από άλλου είδους

βοήθεια… Πρέπει η Ελ-

ληνική Πολιτεία να σκύ-

ψει επιτέλους με περισσότερη ζέση και ενδιαφέ-

ρον στα προβλήματα που προέκυψαν από την πρω-

τόγνωρη αυτή πυρκαγιά και να δώσει άμεσα λύσεις

σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των καλλιεργειών, την

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και το

ανύπαρκτο πλέον εισόδημα των αγροτών μας. 

Μετά την ολική καταστροφή του τόπου μας και

εν ονόματι των 35 θυμάτων της πυρκαγιάς στην πε-

ριοχή μας και ιδιαιτέρως από τη θυσία της μάνας

με τα τέσσερα παιδιά, συγκεντρώθηκαν τεράστια

ποσά για τους πληγέντες… Μόνο που δεν έφτα-

σαν ποτέ στον προορισμό τους… Άλλα εξανεμί-

στηκαν «καθ’ οδόν» κι άλλα είναι εγκλωβισμένα

στο περίφημο τέως «Ταμείο Μολυβιάτη» και νυν

«Ταμείο αναμονής», αφού δεν έχουν καταφέρει

ακόμα να βρουν κάποιον να ηγηθεί σ’ αυτό… Πλη-

ροφοριακά και εν συντομία, σας ενημερώνω από

πληροφορίες που διάβασα στο ίντερνετ, ότι: 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 5Μάρτιος - Μάϊος 2010 

Συνέχεια στη σελ. 6

       ημαντική  εκδήλωση  του  Συλλόγου  μας

Η συμπατριώτισσά μας 
Δήμητρα Λαμπροπούλου
- Δημοπούλου, ομογενής
από τον Καναδά, 
χαιρετίζει την εκδήλωση 

Λίγα λόγια από καρδιάς
από τον μπαρμπα-Αντώνη
Κοκκαλιάρη, που ήρθε
από την Μάκιστο στην
Αθήνα, για να τιμήσει 
την εκδήλωσή μας 

Ο Ζώης Μπενάρδος, Πρόεδρος του Συλλόγου μας, στο βήμα 

MAKISTIA 61_Σχέδιο 1  02/07/2010  8:26 π.μ.  Page 5



ΜΑΚΙΣΤΙΑ6 Μάρτιος - Μάϊος 2010 

«Ο κ. Μολυβιάτης στις 8 Οκτω-

βρίου 2009, παραδίδοντας τον ισο-

λογισμό του Ειδικού Ταμείου, ανέ-

φερε ότι στο ταμείο έχουν εισρεύσει

από δωρεές (93.000 δωρητών περί-

που) 198.018.840€ και 10.295.882€

τόκοι =  208.314.428€. Μέχρι εκείνη

τη μέρα το ταμείο έχει δαπανήσει

76.622.000€. Συνεπώς το υπόλοιπο

σε λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλά-

δος ήταν 131.692.410€ και τώρα

μαζί με τους τόκους είναι περίπου

135.000.000€ ». 

Δεν έχει δικαίωμα λοιπόν η πε-

ριοχή μας να λάβει ένα μέρος εξ αυ-

τών για την ανάπτυξή της; Δεν θέλω

να πω τίποτε άλλο περί αυτού. Τα

σχόλια και τα συμπεράσματα, δικά

σας…   

Η ζωή, μετά την πυρκαγιά της

24ης Αυγούστου 2007, άλλαξε ριζι-

κά για όλους μας. Ας γίνει λοιπόν η

καταστροφή αυτή, αφετηρία για κάτι

καινούριο και δημιουργικό… Ας γίνει

η Μάκιστος σύμβολο αναγέννησης κι

ελπίδας για όλους μας, όχι όμως

μέσα από λόγια και φανφάρες, αλλά

μέσα από έργα και έμπρακτη συμ-

παράσταση, έτσι ώστε να ξαναγυρί-

σει η πολυπόθητη άνοιξη έσωθεν

και έξωθεν, ανθρώπων και φύσης. Το Λεύκωμα κλείνει με μια φω-

τογραφία που συμβολικά ονομάσαμε

«Ελπίδα», στην οποία απεικονίζεται

η αναγέννηση της φύσης μέσα από

τα καμένα… 

Ας γίνει λοιπόν σύμβολο η φω-

τογραφία αυτή… και ας αναγεννηθεί

η Μάκιστος, αλλά και η ευρύτερη πε-

ριοχή, ως νέος Φοίνικας μέσα από

την τέφρα της καταστροφής. Είθε…          

Σας ευχαριστώ!...  

«Μάκιστος - Λεύκωμα  μνήμης»
Μια  σημαντική  εκδήλωση  του  Συλλόγου  μας

Παρουσίες  και  απουσίες…

Την εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος τίμησαν με

την παρουσία τους  ο Νομάρχης Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας,

ο ηθοποιός και βουλευτής κ. Κώστας Καζάκος και ο ποιητής Γιάν-

νης Τζουανόπουλος. Από το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας πα-

ρευρέθη μόνο η κ. Ιωάννα Βλάχου-Κοκκαλιάρη και από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο του Δήμου Ζαχάρως  τίμησε την εκδήλωση με την πα-

ρουσία του ο κ. Μπάμπης Σαντάρμης. Παρόντες ήταν όλοι σχεδόν

οι συγχωριανοί μας καθώς και αρκετοί συμπατριώτες από τα γειτονικά

χωριά όπως: Αρτέμιδα, Μηλέα, Πλατιάνα, Αρήνη, Σχίνοι, Μίνθη, Μα-

κρίσια, Κακόβατο.

Από την Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας, η οποία συ-

νέπεσε την ίδια ώρα να έχει την ετήσια Γενική Συνέλευσή της, πα-

ρευρέθη ο Γενικός Γραμματέας κ. Αγαθοκλής Παναγούλιας. Επίσης

την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: κ. Βαγγέλης Γιαν-

νικόπουλος, εκδότης της εφημερίδας «Πανολυμπιακή», κ. Φώτης

Θανάσουλας από το Σύλλογο Πλατιάνας, ο κ. Κώστας Χριστοδου-

λόπουλος από το Σύλλογο Μακρισίων, ο κ. Νίκος Δημητρακόπου-

λος, τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτέμιδας. 

Απουσίες που έκαναν αίσθηση ήταν: του Παρέδρου κ. Νίκου Πό-

θου ο οποίος έστειλε χαιρετισμό, του Δημάρχου μας κ. Πανταζή Χρο-

νόπουλου καθώς και των βουλευτών του νομού μας. Χαιρετισμό

έστειλαν μονάχα ο κ. Γιώργος Κοντογιάννης και ο κ. Γιάννης Κου-

τσούκος του οποίου παρέστη η σύζυγος, ενώ παρέστησαν εκπρό-

σωποι από το γραφείο του κ. Μιχάλη Κατρίνη. Τέλος αισθητή ήταν

η απουσία των εκπροσώπων του Ομίλου Βαρδινογιάννη οι οποίοι εί-

χαν προσκληθεί.  

Συνέχεια από τη σελ. 5 

Διευκρινίσεις  και  σχόλια…
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν

με την επιλογή και την παρουσίαση των φωτογραφιών στο αναμνηστικό
λεύκωμα, για να λυθούν ορισμένες απορίες συμπατριωτών μας, οι οποί-
οι, όπως είναι φυσικό, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας,
τις οποίες και εμείς μέχρι πρότινος αγνοούσαμε. 

Πρώτα - πρώτα οι φωτογραφίες προέρχονται από αρχεία οικογενειών
του χωριού μας, μέλη των οποίων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας
και μας εμπιστεύτηκαν τις φωτογραφίες τους. Το Δ.Σ. είχε σε παλαι-
ότερο φύλλο της εφημερίδας μας προσκαλέσει όλους του Μακισταί-
ους να επικοινωνήσουν μαζί μας για το σκοπό αυτό. Αν, κάποιοι συμ-
πατριώτες μας δεν το έκαναν, είτε από αμέλεια είτε γιατί δεν διάβα-
σαν την εφημερίδα και έτσι δεν συμπεριλάβαμε φωτογραφίες τους στο
λεύκωμα, πιστεύουμε ότι εμείς δεν έχουμε την ευθύνη. Έχουμε συμ-
περιλάβει σχεδόν όλες τις φωτογραφίες που λάβαμε.

Το μέγεθος των φωτογραφιών έχει να κάνει τόσο με την καλλιτε-
χνική αξία της φωτογραφίας, όσο και με τη δυνατότητα που είχε να με-
γαλώσει, χωρίς να χάσει την καθαρότητα της. Υπήρχαν φωτογραφίες
πολύ αξιόλογες, οι οποίες δυστυχώς ήταν αδύνατον να μεγεθυνθούν,
γιατί θα θόλωναν. Έτσι ήταν προτιμότερο να δημοσιευθούν σε μικρό μέ-
γεθος αλλά με καλή ευκρίνεια παρά σε μεγαλύτερο μέγεθος αλλά θο-
λές. Επομένως το μέγεθος των φωτογραφιών δεν είναι δική μας πάν-
τα επιλογή, αλλά του γραφίστα, ο οποίος γνωρίζει όλα τα τεχνικά θέ-
ματα και αποφασίζει για το πώς μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερα μια
φωτογραφία. 

Ωστόσο εμείς, όπως ένας προσεκτικός παρατηρητής μπορεί να αν-
τιληφθεί, προσπαθήσαμε και νομίζουμε πως, ως ένα βαθμό, το κατα-
φέραμε, να συμπεριλάβουμε στο λεύκωμα όλους τους Μακισταίους. Ο
καθένας μπορεί να αναγνωρίσει σε κάποια φωτογραφία τον εαυτό του
ή τον δικό του άνθρωπο, ίσως όχι σε πρώτο πλάνο, αλλά σε κάποιο ση-
μείο, ανάμεσα σε άλλα πρόσωπα. Δεν κάναμε επιλεκτική παρουσίαση
των προσώπων. 

Αν είχαμε φωτογραφίες κι άλλων οικογενειών, σίγουρα θα τις συμ-
περιλαμβάναμε κι αυτές στο Λεύκωμα.

Κοντολογίς εκείνο που τελικά νομίζουμε πως μένει από αυτή τη δη-
μιουργία είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από κάποια λάθη
ή παραλείψεις που πιθανόν να έγιναν και που σίγουρα, να είστε βέβαιοι
για αυτό, δεν υποκρύπτουν κακή πρόθεση… 

Ο στιχουργός 
Γιάννης Τζουανόπουλος 

απαγγέλλει το ποίημά του 
«το τραγούδι της φωτιάς» 

Ο Λευτέρης Αθανασόπουλος και ο Γιάννης Σίνης 
σ’ ένα μουσικό ταξίδι  στην παράδοση του τόπου μας 
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Κ
αι απομείναμε κεχηνότες και ενεοί, άμα τη
λήψει των πρωτόγνωρων σε σκληρότητα οι-
κονομικών μέτρων της σοσιαλεπώνυμης Κυ-

βέρνησής μας, καθ’ υπαγόρευσιν του ΔΝΤ, κατά κό-
σμον Δου Νου Του. Και τα χειρότερα έπονται, θα
γίνουμε μνημείο κοινωνικής αναισθησίας, η Αρ-
γεντινή της Ευρώπης.

Ο κυκλώνας ξεκίνησε την σαρωτική επέλασή
του από την Γουόλ Στριτ, με ξεκάθαρη πρόθεση να
απαλείψει την επίπλαστη ευημερία, αυτό το πνεύ-
μα του διονυσιασμού, με τραγικά θύματα τις συν-
τάξεις, τους μισθούς, τα μεροκάματα και τις όποι-
ες προσόδους της μέσης αστικής τάξης και των λαϊ-
κών στρωμάτων. Ακολουθεί, ως εκ τούτων, το σύγ-
κρυο στις ψυχές των Ελλήνων, όλοι δε εμείς ανα-
διφούμε αμήχανοι τις παρωχημένες σελίδες της
ιστορίας μας, αναζητώντας ιστοριογραφική ερμη-
νεία του Αρμαγεδώνος. Ούτω πώς, ανατρέχουμε
στα χρόνια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, τα θέλ-
γητρα της οποίας, παρά το μεσολαβήσαν απέραντο
χρονοδιάστημα, παραμένουν σχεδόν αλώβητα και
κραταιά, διανοίγοντας μπροστά μας δημιουργικούς
ορίζοντες.

Τότε, οι Αθηναίοι, για τους οποίους οι γαστρι-
μαργικές τους προτιμήσεις στη μεσογειακή δίαιτα
αποτελούσαν καθημερινή πρακτική, περιελάμβαναν
εξάπαντος στο μενού τους τα εκλεκτά σύκα της πα-
νευδαίμονος Αττικής. Όμως, με δεδομένο ότι
αυτό το εύγευστο και ωφέλιμο τρόφιμο δεν επαρ-
κούσε για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών
των κατοίκων, θεσπίστηκε η απαγόρευση της εξα-
γωγής σύκων εκ της Αττικής, ο δε μηνύων τα άτο-
μα τα εξάγοντα παρανόμως το προϊόν αποκλήθη-
κε συκοφάντης, εκ του σύκα+φαίνω=φανερώνω.

Η διαβρωτική και καταλυτική δυναμική του
χρόνου, βαθέως εισδύοντος στα πεπερασμένα,
έδωσε αργότερον τελείως διαφορετικήν έννοιαν
στον εν λόγω όρον, συγχρόνως δε αλλοίωσε και
ενόθευσε το έθος και ήθος των ανθρώπων. Αυτοί,
μετά ταύτα, δεν εξελίχτηκαν επί τα βελτίω, στο επί-
πεδο όπως το περιγράφει ο πάλαι ποτέ σοφός Μέ-
νανδρος που συνέβαλε στη δημιουργία της πραγ-
ματικής κιβωτού της ελληνικής σκέψης.

Συγκεκριμένα, συκοφάντης είναι ο μετερχό-
μενος την διαβολή, τη διαστροφή της αλήθειας, το
ψεύδος και την απάτη, του όρου πλέον έχοντος αρ-
νητικό περιεχόμενο, ήκιστα κολακευτικό για τον πο-
λίτη. Επιπλέον, καθείς Αθηναίος, που αντιλαμβα-
νόταν ότι μια παράνομη πρόταση ψηφίστηκε από
τη Συνέλευση Πολιτών, το ανώτατο αυτό πολιτει-
ακό όργανο (ας θυμηθούμε τις συνεδριάσεις στην

Πνύκα, τις βούλεται αγορεύειν), είχε το δικαίωμα
και το καθήκον να στραφεί κατά της απόφασης και
να την ακυρώσει, καταθέτοντας τη «γραφή παρα-
νόμων» κατά του προτείνοντος το παράνομο ψή-
φισμα.

Οι πολίτες, εκτός των άλλων, εγνώριζαν τους
οφειλέτες και ενδιαφέρονταν να μη ζημιωθεί το δη-
μόσιο από τους φοροφυγάδες. Και μπορούσαν να
ζητήσουν την καταγραφή των περιουσιακών στοι-
χείων των χρεοφειλετών, διευκολύνοντας το δη-
μόσιο σε αναγκαστική εκποίηση.

Ακόμη, μπορούσαν να καταθέσουν αγωγή
ελέγχου εναντίον του άρχοντος που ήταν ένοχος
ατασθαλιών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
του.

Ανάγοντας δειλά-δειλά τα ως άνω ολίγιστα εις
τα τρέχοντα ελληνικά δεδομένα, θα αισθανθούμε
απέραντη απογοήτευση, θυμό και απαξίωση για το
πολιτικό σύστημα στο σύνολό του.

Η διαφθορά, η ατέρμονη φαυλότητα, η εξα-
σφαλισμένη ατιμωρησία, η διαπλοκή, το πελα-
τειακό κράτος συναπαρτίζουν το μόνιμο σκηνικό.
Συνεπώς, ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς είναι
διαχρονικός, προϊόντος του χρόνου διευρύνεται
και αντιστοίχως μειώνονται οι ηθικές αντιστάσεις
μέχρις ανυπαρξίας. Εν ολίγοις, επί το λαϊκότρο-
πον καταλήγουμε στο περιλάλητο: «Τι ’χες Γιάννη,
τι ’χα πάντα» και επί το λογοτεχνικότερο, μετά από
ελαφράν παράφρασιν «ουδέν νεότερον από το νε-
οελληνικόν μέτωπον».

Κατά την συντριπιτική πλειοψηφία των πολιτών
η οποία, σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπη-
ση της MRB, ανέρχεται στο συγκλονιστικό ποσο-
στό του 98,6% οι πολιτικοί είναι υπαίτιοι της κα-
ταιγίδας των δεινών. Αυτή η εξέλιξη, την οποία δεν
θα μπορούσε να επιφέρει ένας πόλεμος ή μια επα-
νάσταση, σηματοδοτεί  ραγδαίες εξελίξεις στο πο-
λιτικό γίγνεσθαι. Μια πορεία προσδιοριζόμενη
από το γεγονός   ότι το κομματικοποιημένο, διε-
φθαρμένο και σπάταλο κράτος αποτελεί εδώ και
καιρό αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης μεταξύ
των εξαχρειωμένων πολιτών και των εκμαυλι-
στών πολιτικών. Οι τελευταίοι, με αναπεπταμένη
τη σημαία του χυδαίου λαϊκισμού, υποσχέθηκαν τα
πάντα στους πάντες, έσπειραν αφρόνως ανέμους
και θα θερίσουν θύελλες, η κατάργησή τους είναι
επί θύραις.

Οι πολίτες της νεοελληνικής πραγματικότητας,
εκ διαμέτρου αντίθετοι με τους … συκοφάντες και
τους άλλους συνειδητούς πολίτες της αρχαίας
Αθήνας με το αυξημένο αίσθημα του ανήκειν, αν-
τιλαμβάνονται την όποια καταστροφή μόνον  όταν
θίγονται τα προσωπικά τους συμφέροντα. Αλλά τα
ατομικά αγαθά προστατεύονται αποτελεσματικά
αλλά και μακροχρόνια μόνον όταν συναρθρώ-
νονται με τα αγαθά του συνόλου. Σ’ αυτό το σύ-
νολο κινητήρια δύναμις είναι ο πολίτης. Ο καλός
καγαθός πολίτης. Αυτό, θα ισχυριστεί κάποιος, εί-
ναι ιδεώδες, όχι βεβαίως ακατόρθωτο, απρόσιτο.

Εν προκειμένω, ο Θουκυδίδης, επικαιροποιού-
μενος για πολλοστή φορά, είπε ευστόχως «πόλις
μεν τας ιδίας συμφοράς οία τε φέρειν, εις δε έκα-
στος τας εκείνης αδύνατος […] χρη πάντες αμύνειν
αυτή» (Θουκυδίδης ΙΙ, 60). Η πολιτεία, δηλαδή, έχει
τη δύναμη να σηκώσει τις δυστυχίες του κάθε πο-
λίτη, ενώ μόνος αυτός δεν μπορεί να σηκώνει τις
δυστυχίες εκείνης. Άρα όλοι πρέπει να υπερα-
σπίζονται τη συντεταγμένη Πολιτεία εν τάξει και
ομονοία. Όμως, αντ’ αυτών, το πολιτικό σύστημα,
το κράτος και η κοινωνία, δεν ανεκάλεσε εις την

τάξιν μερικούς εκ των δημάρχων, οι οποίοι, μέσα
σ’ ένα πρόσφορο κλίμα αθεμιτουργίας και ικανο-
ποίησης πελατειακών συμφερόντων, λειτούργησαν
όπως αυτοί βούλονται πάνω από τους νόμους, τους
θεσμούς και τις δικαστικές αποφάσεις, λοιδο-
ρούντες το κράτος, και δη την δικαστική Λειτουρ-
γία. Προς επίρρωσιν τούτων επικαλούμαστε την πα-
ταγώδη αποτυχία του σχεδίου «Καποδίστριας» δι’
ο και η σκυτάλη δόθηκε στον «Καλλικράτη».

Προς δε, το ανωτέρω σύστημα εμπιστεύτηκε
τον δημόσιο πλούτο και την ζωή μας σε πρόσω-
πα τα οποία, στο όριο της απόλαυσης του άμοχ-
θου βίου και του εύκολου πλουτισμού, άλλα μεν
μετέρχονται το ξέπλυμα, τον εξαγνισμό, μαύρου
χρήματος, έτερα δε διαμένουν εις το υπερπολυ-
τελές σπίτι τους εις το Κολωνάκι και χρήζει
ερεύνης η ανεύρεση των χρημάτων (Στάθης Πα-
ναγούλης, εφημ. «ΑΥΓΗ», Πύργου Ηλείας, 17-5-10).

Ωστόσο, η πατρίδα πρέπει να αναγεννηθεί, τη
φροντίδι όλων ημών, χωρίς να επαναλάβουμε το
λάθος της γυναίκας του Λώτ, η οποία μεταβλήθη-
κε σε στήλη άλατος, γιατί στράφηκε και κοίταξε
προς τα πίσω.

Διόνυσος, 30-05-2010
Σωκράτης Γρηγορόπουλος 
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Προς  την  εφημερίδα 
«ΜΑΚΙΣΤΙΑ»

Αγαπητοί φίλοι και εκδότες της «ΜΑΚΙ-
ΣΤΙΑΣ», στη συνέχεια της αλληλογραφίας
μας, όσον αφορά την καταγγελία που σας
έκανα στις 4/5/2010 και θέτοντας στη διάθε-
σή σας για δημοσίευση, το mail που έχω στεί-
λει και προς τον Κύριο Δήμαρχο Ζαχάρως και
προς εσάς, με αφορμή τη βεβήλωση της Ιε-
ράς εικόνας (Αγιογραφία του Αγίου Νεκτά-
ριου), στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου - Μα-
κίστου. Όπως λοιπόν σας είχα υποσχεθεί, ότι
θα  σας ενημερώσω για τη μήνυση που θα έκα-
να, κατά παντός υπευθύνου, σας λέγω ότι
αυτή κατατέθηκε στο Α.Τ. Ζαχάρως, στις
5/6/2010 και  αναρτήθηκε με στοιχεία διεκ-
περαίωσης 1016/92/53.

Στη διάθεσή σας και το αντίγραφο της μή-
νυσης που έχω στα χέρια μου.

Σίγουρος ότι  θέλετε να βοηθήσετε να τι-
μωρηθούν αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να
παίζουν και να προσβάλουν το θρησκευτικό
αίσθημα των συνανθρώπων μας, θα κάνετε
ό,τι είναι δυνατόν, μέσω της εφημερίδος
σας,  να γίνει γνωστό σε όλους ότι αν κάποιος
ΑΚΟΥΣΕ - ΞΕΡΕΙ - ΕΙΔΕ κάτι που φανερώνει
τους δράστες ή τον δράστη που διέπραξε την
βεβήλωση, να το καταγγείλει στο Α.Τ. Ζα-
χάρως και να τιμωρηθούν κατά το πώς ορίζει
ο Ποινικός Κώδικας.

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

Σγαρδέλης Σπύρος
Γεωργία Λουμπή

Υ.Γ: Σχετική δημοσίευση έχετε κάνει στο
τεύχος 57 της ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ σελίδα 2 και 16. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΠΟΥ  ΛΑΒΑΜΕ 

Το  πανένδοξο  παρελθόν,  δυνάμει  μέντορας 
του  δυσχείμερου  παρόντος  και  μέλλοντος

ΓΙΑ  ΤΟ  ΛΕΥΚΩΜΑ

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ

Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Μακισταίων
για το καλαίσθητο Λεύκωμα μνήμης που κυ-
κλοφόρησε  και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των
θυμάτων της πύρινης λαίλαπας του Αυγούστου
2007.

Είναι ένα ταξίδι μνήμης στο παρελθόν του
μαρτυρικού χωριού της Ολυμπίας που πληγώ-
θηκε περισσότερο απ’ τη φωτιά και τη βραδυ-
πορούσα Πολιτεία.

Αγαθοκλής Παναγούλιας 
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ΑΙΧΜΕΣ 

Ο «δαίμων του τυπογραφείου»… 
Στο Λεύκωμα, εκ των υστέρων, εντοπίστηκαν κάποια λάθη ή κά-

ποιες παραλείψεις. Θα θέλαμε να σημειώσουμε εδώ ότι σε καμία πε-

ρίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους μας για κάτι τέτοιο. Ήταν

τεράστιος ο όγκος της δουλειάς, που παρά τις πολλαπλές διορθώ-

σεις, κάποια σημεία ξέφυγαν της προσοχής της δικής μας αλλά και

του τυπογραφείου. Και δυστυχώς βέβαια, είναι κάτι το οποίο δεν διορ-

θώνεται πλέον. Ζητούμε συγγνώμη και ελπίζουμε στην κατανόησή σας.

Κατ’ αρχήν παραλείφθηκε το όνομα της συμπατριώτισσάς μας

Έφης Δημοπούλου, η οποία διέθεσε κι αυτή φωτογραφικό υλικό. Στη

σελίδα 243, το επώνυμο του Λάκη Λαμπρόπουλου αναγράφεται ως

Λυμπερόπουλος. Επίσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια λάθη σε

ορισμένα τοπωνύμια ή σε κάποιες ημερομηνίες… 

Τι να κάνουμε τώρα; Ο «δαίμων του τυπογραφείου» βλέπετε έβα-

λε την ουρίτσα του…

Αχαρακτήριστο… 
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να περιγραφεί το γεγονός ότι στην Μά-

κιστο που δεν έμεινε δέντρο για δένδρο από την πυρκαγιά του 2007,

στη Μάκιστο όπου μπροστά σ’ αυτήν την καταστροφή ο Σύλλογος πήρε

την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Τοπικό

Συμβούλιο, Δασαρχείο) προσπάθησαν να κάνουν το ελάχιστο για την

αναπλήρωση σε μια συμβολική δενδροφύτευση περίπου εξακοσίων

δένδρων πριν από δύο χρόνια, στη Μάκιστο όπου ο Σύλλογος, χω-

ρίς καμία αρωγή πλέον, ανέλαβε την υποχρέωση να αναστήσει αυτά

τα δέντρα, τοποθετώντας αυτόματο πότισμα, διαθέτοντας τα απα-

ραίτητα ημερομίσθια για τη φροντίδα τους, για το σκάλισμα και κα-

θάρισμα από τα άγρια χόρτα… στη Μάκιστο, πριν από λίγες μέρες,

έγινε το απίστευτο. Μηχανήματα του Δήμου κατέφθασαν στο χωριό,

το ένα για να καθαρίσει τους δρόμους από τα χόρτα και το άλλο για

να ανοίξει το δρόμο προς το Κοιμητήριο. Και δυστυχώς, ναι δυστυ-

χώς, όχι μόνο κατέστρεψαν αριθμό δένδρων αλλά και την υποδο-

μή του αυτόματου ποτίσματος!... με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να

ξεραθούν χωρίς νερό ακόμα κι εκείνα τα δέντρα που γλίτωσαν από

την καταστροφή… Το Τοπικό Συμβούλιο ισχυρίζεται ότι δεν ενημε-

ρώθηκε από τον Δήμο ότι την συγκεκριμένη μέρα θα έρχονταν τα μη-

χανήματα. Σαν Δ.Σ. στείλαμε επιστολή στη Δημοτική Αρχή και αυτή

τη στιγμή έχουμε την προφορική διαβεβαίωση για αποκατάσταση της

ζημιάς. 

Εμείς περιμένουμε, αλλά με τα δένδρα, που άρχισαν να διψάνε,

τι γίνεται; 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΖΑΧΑΡΩ-ΜΑΚΙΣΤΟΣ) 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΘΕΣΗ ΜΗΛΙΑ)

Δεν έχει δρόμο να διαβείς…
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και το θέμα έχει γίνει πλέον μόνιμο

στις στήλες της «Μακιστίας». Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο! Από το κεντρι-
κό τμήμα που συνδέει το χωριό με την πρωτεύουσα του Δήμου μέχρι τους
αγροτικούς δρόμους είναι κατεστραμμένο. Βυθίσεις, κατολισθήσεις, πεσμένα
δέντρα, κατεστραμμένα γεφύρια. Ο χειμώνας με τις βροχές, που δυσκό-
λευε τις παρεμβάσεις εκείνες που θα έδιναν την οριστική λύση, πέρασε.
Φοβόμαστε όμως μήπως τα ημίμετρα με την πρόχειρη συντήρηση των δρό-
μων θα επαναλαμβάνονται… και δεν ξέρουμε για πόσα καλοκαίρια ακόμα
θα πρέπει να περιμένουμε την οριστική λύση που απαιτείται!...

Η διαχείριση του νερού
Στο χωριό μας, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε πως κατά τους καλοκαιρινούς κυ-

ρίως μήνες, υπάρχει πρόβλημα επάρκειας του πόσιμου νερού, παρατηρούμε

να μην γίνεται καλή διαχείριση αυτού. Έτσι συμπατριώτες μας εκφράζουν πα-

ράπονα, κι έχουν δίκιο, πως κάποιοι μαζεύουν το νερό σε δεξαμενές έχοντας

συνεχώς ανοιχτές τις βρύσες του σπιτιού τους με σκοπό να ποτίσουν τον κήπο

τους, ενώ άλλοι που έρχονται στο χωριό για λίγες μέρες, δεν έχουν νερό για

να πιούν επειδή η πίεση του νερού δεν αρκεί για να φτάσει στα σπίτια τους.

Φανταστείτε πόσο δυσάρεστο είναι για κάποιον να έρχεται κουρασμένος στο

σπίτι του, να ανοίγει τη βρύση για να κάνει τις απαραίτητες δουλειές του ή να

μαγειρέψει ή ακόμα χειρότερα να πιει και να μην υπάρχει σταγόνα νερού, ενώ

πληρώνει κανονικά το λογαριασμό στη ΔΕΥΑΖ, όπως ακριβώς και ο γείτονας,

ο οποίος όχι μόνο κάνει χρήση των δικαιωμάτων του, αλλά κατάχρηση. Ας το

σκεφτούμε σοβαρά αυτό και ας λειτουργούμε με μεγαλύτερη σύνεση και αί-

σθημα κοινοτικής συνείδησης και να μην κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας. 

Επί τη ευκαιρία, ας αναρωτηθούμε, πόσο ορθολογικό είναι  σε καιρούς δύ-

σκολους, που λέμε το νερό, «νεράκι», εμείς να μην μεριμνούμε ώστε όλο αυτό

το πολύτιμο υγρό στοιχείο, που ρέει από την υπερχείλιση της δεξαμενής, να

πηγαίνει χαμένο. Να ένα ερώτημα και μια πρόκληση για τη Δημοτική Αρχή, το

Τοπικό Συμβούλιο και το Σύλλογό μας. Μήπως ήρθε η  ώρα να δούμε το θέμα

με την απαιτούμενη προσοχή και σοβαρότητα; 
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