
Τ
ην Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου

2010, πραγματοποιήθηκε η τε-

λετή παράδοσης-παραλαβής

του οικισμού της Μακίστου, που μετά

την καταστροφή από τις φονικές

πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 «υιο-

θετήθηκε» από τον Όμιλο Βαρδινο-

γιάννη. Εβδομήντα ανεξάρτητες κα-

τοικίες, δύο εκκλησίες και μία πλατεία

ήταν το σύνολο του έργου.

Η παράδοση έγινε παρουσία της

πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της

UNESCO και Πρόεδρου του «Ιδρύ-

ματος για το Παιδί και την Οικογέ-

νεια» και του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»,

κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη, η

οποία συνοδευόταν από τον κ. Γιώρ-
γο Βαρδινογιάννη. 

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο

Νίκος Σηφουνάκης, Αναπληρωτής

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ πα-

ρόντες μεταξύ άλλων ήταν οι βου-

λευτές Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης,

Γιώργος Κοντογιάννης, Κώστας Τζα-

βάρας, η βουλευτής Φωτεινή Πιπιλή,

ο εκπρόσωπος του υφυπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Κα-

ραστέργιος, ο νομάρχης Ηλείας Χα-

ράλαμπος Καφύρας, οι αντινομάρχες

Παναγιώτης Πλατανιάς και Ευγένιος

Μπαλκάμος, ο αντιδήμαρχος εκτελών

χρέη δημάρχου Ζαχάρως Δημήτρης

Χρονόπουλος, ο πρώην δήμαρχος

Ζαχάρως Πανταζής Χρονόπουλος, ο

υποψήφιος βουλευτής Ηλείας Χάρης

Λαμπρόπουλος, οι υποψήφιοι δή-

μαρχοι Ζαχάρως –Φιγαλείας Κώστας

Αγραπιδάς και Κώστας Αλεξανδρό-

πουλος, η διευθύντρια δημοσίων

σχέσεων του STAR Λόλα Νταϊφά, εκ-

πρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,

αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβου-

λοι του δήμου Ζαχάρως κ.α. 

Η κ. Βαρδινογιάννη, πριν φτάσει

στο χωριό, έκανε μια μικρή στάση

στον τόπο της θυσίας, για να αποτί-

σει φόρο τιμής στους νεκρούς. 

Η τελετή παράδοσης περιελάμ-

βανε ομιλίες, αγιασμό, απαγγελία

ποιημάτων από μαθητές και επίσκε-

ψη σε ανακαινισμένα σπίτια. Τον

συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δη-

μοτικός σύμβουλος Νίκος Λαμπρό-

πουλος (Λάκης).

Ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και

Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε

αγιασμό και η εκδήλωση συνεχίστη-

κε με χαιρετισμούς φορέων και αν-

ταλλαγή δώρων.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Λαμπρό-

πουλος, αναφέρθηκε συνοπτικά στα

όσα συνέβησαν τον Αύγουστο του

2007 και μεταξύ άλλων είπε: «Είμα-

στε ευγνώμονες σε εσάς, στον σύ-

ζυγό σας τον  κ. Βαρδή Βαρδινο-

γιάννη, στην οικογένειά σας, που μας

δώσατε την δυνατότητα να συνεχί-

σουμε να ζούμε στον τόπο μας που

διαφορετικά οι περισσότεροι από

εμάς θα είχαν αναγκαστεί να εγκα-

Η
υπόσχεση είχε δοθεί

στις 30 Μαΐου 2010

στην Αθήνα, στο Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Αθη-

ναίων, στην πρώτη παρουσίαση

του λευκώματος που έγινε από

το Σύλλογό μας. Βέβαιοι ότι το

λεύκωμα αυτό, το θησαυρο-

φυλάκιο μνήμης, που με τόσο

κόπο ετοιμάσαμε, έπρεπε για

να δικαιώσει την ύπαρξή του να

παρουσιαστεί και στη Μάκι-

στο, στο φυσικό του χώρο,

στον τόπο που ξετυλίγονται τα

στιγμιότυπα από τη ζωή του

παρελθόντος της μικρής μας

κοινότητας.

Έτσι στις 17 Αυγούστου

2010, στις 8 το βράδυ, στην

πλατεία της εκκλησίας του Αη-
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Κωδικός: 3087

δ
Αιχμές 

σελ.  3 Η λιμνοθάλασσα που πρέπει να γίνει «μικρή λίμνη» 

σελ. 8

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Η  Μαριάννα  Βαρδινογιάννη 
παρέδωσε  τη  νέα  Μάκιστο

ιαβάστε σ’ αυτό το φύλλο 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο Σύλλογος Μακισταίων Ολυμπίας χαιρετίζει την τελετή παράδο-
σης-παραλαβής του οικισμού Μακίστου. 

Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στην αξιότιμη Πρέσβειρα Κα-
λής Θελήσεως κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η ευαισθησία που δια-
θέτει είναι γνωστή σε όλους και για εμάς απτή απόδειξη είναι  η πολύτιμη
συμβολή της στην ανοικοδόμηση της Μακίστου μετά την καταστροφή.   

Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τη Μάκιστο. Ο Όμιλος Βαρδι-
νογιάννη ολοκληρώνει την υπόσχεση που έδωσε πριν από τρία χρόνια
για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Μακάρι το ίδιο να είχε πρά-
ξει και η Πολιτεία απέναντι σε όλους τους Έλληνες πυρόπληκτους.   

Λυπούμαστε που αντικειμενικοί λόγοι δεν μας επιτρέπουν να πα-
ραστούμε στη σημερινή τελετή, όμως είναι σαν να είμαστε παρόντες
μέσα από όλους τους παρευρισκομένους συμπατριώτες μας. 

Με Τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων 

Σημ.: Το παραπάνω είναι το σημείωμα που εστάλη από το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας για να αναγνωστεί στην τελετή παράδοσης του οικισμού και
το οποίο, για άγνωστους λόγους, δεν ανεγνώσθη. 

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 3 

Παρουσίαση  του  αναμνηστικού 
λευκώματος  «Μάκιστος-Λεύκωμα  μνήμης» 

στο  χωριό  μας…
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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 
Εκτύπωση -  Διεκπ/ση έκ δο σης
Kαρ πού ζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.  

Eκδόσεις - Γρα φι κές τέ χνες 
Θεοδοσίου 23  Ίλιον 

Tηλ-fax:  210 2619003 
- 210 2619696

e- mail: karpouzi@ otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Σημείωση  
της  έκδοσης 

Τ
α τρία χρόνια που πέρασαν από τον Αύγουστο

2007, υπήρξαν τα πλέον σκληρά και δύσκολα

χρόνια, ακόμη και για τη «Μακιστία». Δεν θα μπο-

ρούσε η καταστροφή και στη συνέχεια η ανασυγκρό-

τηση του τόπου μας, να μην αποτελέσουν την προτε-

ραιότητα. Σε τούτο το διάστημα, η συντακτική επιτροπή

της εφημερίδας μας, κλήθηκε να ασχοληθεί με θέμα-

τα δύσκολα και κυρίως πρωτόγνωρα. Αυτό είχε σα συ-

νέπεια να αλλάξει και ο χαρακτήρας της εφημερίδας,

όπου θέματα πολιτιστικού ή λαογραφικού ενδιαφέ-

ροντος, να περάσουν σε δεύτερη μοίρα ή να «ξεχα-

στούν». Ακόμη προέκυψαν εσωτερικά θέματα του Συλ-

λόγου που «ταλαιπώρησαν» δυστυχώς τη συντακτική

επιτροπή αλλά και τους αναγνώστες κατά διαστήμα-

τα. Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες συνέχισε ανελλιπώς

η έκδοση με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων

μετά την καταστροφή. Σήμερα στη Γενική Συνέλευση

του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ανα-

δείχτηκε νέο Δ.Σ. Δύο μέλη της συντακτικής επιτρο-

πής δεν έθεσαν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. και απο-

σύρθηκαν. Η νέα συντακτική επιτροπή που θα προκύ-

ψει θα έχει κι αυτή σημαντικό έργο να αναδείξει δε-

δομένου ότι με το νέο νόμο «Καλλικράτη» για την Το-

πική Αυτοδιοίκηση δυναμώνει η αναγκαιότητα των Συλ-

λόγων στις μικρές κοινότητες. Εν αναμονή των εξε-

λίξεων λοιπόν… 

Κοινωνικά 

Γάμοι
• Η Διονυσία Αθανασοπούλου του Πέτρου

και της Κων/νας και ο Αργύρης Φράγκος τέ-
λεσαν πολιτικό γάμο το Σάββατο 14 Αυγού-
στου 2010 στο Δημαρχείο Πεταλιδίου.

• Ο Λάμπρος Λαμπρόπουλος του Παύλου
και της Μαίρης και η Μισέλ Μακράς, τέλεσαν
το γάμο τους, στις 3 Σεπτεμβρίου 2010, στη
Ρόδο.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζή-
σουν και να ευτυχήσουν.

Γεννήσεις
• Η Παναγιώτα Δημοπούλου του Ζαφείρη

και ο σύζυγος της Ανδρέας Γκουγκούσης, στις
7 Οκτώβρη 2010, απέκτησαν το τρίτο τους παι-
δί και είναι αγοράκι.

• Ο Γεώργιος Κοκκαλιάρης και η σύζυγός
του Γιώτα απέκτησαν το πρώτο τους δισέγ-
γονο στο Τορόντο του Καναδά.

• Ο Νίκος Γκούσκος του Σπύρου και της
Ιωάννας Αθανασοπούλου και η σύζυγός του
Ανθή Δρίλλια, απέκτησαν στις 4 Αυγούστου
2010, το πρώτο τους αγοράκι.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζή-
σουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις
• Η Ελένη Δημοπούλου του Ζαφείρη και ο

σύζυγος της Παναγιώτης Στεφανόπουλος,
στις 10 Οκτώβρη 2010 βάφτισαν το κοριτσά-
κι τους και το ονόμασαν Μαργαρίτα.

• Η Κων/να Αθανασοπούλου του Νικολά-
ου και ο σύζυγος της Χρυσόστομος στις 19 Σε-
πτέμβρη 2010 βάφτισαν το δεύτερο αγοράκι
τους και το ονόμασαν Εμμανουήλ-Γεώργιο.

• Ο Αναστάσιος Κοκκαλιάρης και η σύζυ-

γος του Γεωργία στις 4 Σεπτεμβρίου 2010 βά-
φτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και το ονό-
μασαν Ευάγγελο. 

• Ο Αναστάσιος Λαμπρόπουλος του Παύ-
λου και η σύζυγος του  Λίσα βάφτισαν το κο-
ριτσάκι τους και τoy έδωσαν το όνομα Ζωή-Μα-
ρία.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζή-
σουν τα νεοφώτιστα και να είναι τυχερά.

Απεβίωσαν
• Η Σοφία συζ. Ιωάννου Αθανασοπούλου

απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, στην Αθήνα την
Κυριακή 11 Οκτώβρη 2010 και η ταφή της έγι-
νε την Δευτέρα, στην Μάκιστο.

Ο Σύλλογος και η εφημερίδα, εκφράζουν
θερμά συλλυπητήρια  στην οικογένειά της.  

Επιτυχίες
• Η Λαμπροπούλου Δήμητρα του Νικολά-

ου (Λάκη) και της Χριστίνας πέτυχε στη Μα-
θηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών

• Ο Βλάχος Γιώργος του Φώτη και της
Σταυρούλας πέτυχε στη Σχολή Ικάρων (Ιπτά-
μενοι).

• Ο Τακματζίδης Ισαάκ του Νίκου και της
Ευαγγελίας Λαμπροπούλου πέτυχε στην
ΑΣΟΕ

Ο Σύλλογος και η Μακιστία  εύχονται συγ-
χαρητήρια στα παιδιά και τους γονείς τους.

Πτυχίο
• Ο Άκης Λαμπρόπουλος του Χρίστου και

της Ουρανίας πήρε το πτυχίο του από το Τμή-
μα  Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης. 

Ο Σύλλογος και η Μακιστία του εύχονται
καλή σταδιοδρομία. Ας  τους  μιμηθούμε 

Βλάχου-Κουτσογιαννάκη Γεωργία ..........50,00€

Βλάχου-Θεοδωροπούλου Ολυμπία..........70,00€

Δημόπουλος Χρ. Ανδρέας........................30,00€

Θεοδωρόπουλος Γιάννης ........................50,00€

Κοκκαλιάρης Ε. Γεώργιος ......100.00 $ ΚΑΝΑΔΑ

Λαμπρόπουλος Α. Παύλος ....................100,00€

Μπουρογιαννόπουλος Αλέξης ................20,00€

Παπαδόπουλος Νίκος ..............................50,00€

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους πα-
ραπάνω φίλους για την οικονομική ενίσχυση που
απέστειλαν. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Οι Έλληνες της διασποράς προσπαθούν να κρατήσουν τα ήθη και έθιμα της πατρίδας

και κυρίως να διατηρήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις στον ξένο τόπο, όπου διαμένουν.  
Πραγματοποιήθηκε και φέτος τον Αύγουστο το φεστιβάλ της Ελληνικής Κοινότητας

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Τορόντο του Καναδά. Είχε μεγάλη επιτυχία και  συμ-
μετείχαν όχι μόνον Έλληνες αλλά και πολλοί ξένοι επισκέπτες. Άκουσαν ελληνική μου-
σική και παρακολούθησαν ελληνικούς χορούς, από χορευτικά συγκροτήματα. Επίσης γεύ-
τηκαν ελληνικές γεύσεις, από ψητά αρνιά και γουρουνόπουλα, σουβλάκια καθώς και διά-
φορα γλυκίσματα, τα οποία ετοίμασαν εθελοντές, με επί κεφαλής τους Δημήτρη και Κώ-
στα Μίλιαρη, από το Λεβίδι Αρκαδίας και τον συμπατριώτη μας Γιώργο Κοκκαλιάρη, ο οποί-
ος μας έστειλε την είδηση μαζί με χαιρετίσματα προς όλους τους Μακισταίους.  

Ευχαριστούμε τον συμπατριώτη μας και συγχαρητήρια στους Έλληνες του Τορόντο που
δεν ξεχνούν τις ρίζες τους.

Να είναι πάντα καλά και να οργανώνουν τέτοιες συναντήσεις. 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ:
Κοκκαλιάρη Δήμητρα: 210-2285342-6974439217, Γρηγοροπούλου Χριστίνα: 
210-5051940-6978309907, Αθανασόπουλο Πέτρο: 210-2134100-6934444700 
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Παρουσίαση  του  αναμνηστικού  λευκώματος 
«Μάκιστος-Λεύκωμα  μνήμης»  στο  χωριό  μας…

Γιάννη πραγματοποιήθηκε, σε μια

σεμνή αλλά θερμή εκδήλωση, η

παρουσίαση του λευκώματος που

ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εξέ-

δωσε. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους πολλά πρόσωπα

από την πολιτική ζωή του τόπου

μας, πολλοί συμπατριώτες μας

από γειτονικές πόλεις και χωριά

και κυρίως οι κάτοικοι της Μακί-

στου, οι άνθρωποι που είναι οι

«πρωταγωνιστές» των φωτογρα-

φικών σελίδων του βιβλίου που

ετοιμάσαμε. Δεν θα ήταν υπερβο-

λή αν λέγαμε πως ο χώρος της

πλατείας ήταν κατάμεστος από κό-

σμο. Υπολογίζονται σε περισσό-

τερα από 300 τα άτομα που βρί-

σκονταν εκεί εκείνο το βράδυ.

Πήραν μέρος, η κα Διατσέντα-

Φανού Φουσκαρίνη, νομαρχιακή

σύμβουλος και υπεύθυνη Εθελον-

τισμού της Νομαρχίας. Από την

Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας

Ολυμπίας ο πρόεδρος κ. Δημήτρης

Μανώλης και ο αντιπρόεδρος και

πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου

Ολυμπίων κ. Κώστας Βλάμης, η

πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσο-

χωρητών κα Τούλα Κυριακοπού-

λου, ο πρόεδρος του Συλλόγου

Μηλέας κ. Φώτης Δημόπουλος

και άλλοι εκπρόσωποι φορέων

της περιοχής. Η εκδήλωση εκα-

λύφθη και αποτέλεσε θέμα στα το-

πικά ΜΜΕ.

Στην εκδήλωση μίλησαν για

το λεύκωμα και για τα νέα δεδο-

μένα της περιοχής μας μετά την

καταστροφική πυρκαγιά οι: Ζώης

Μπενάρδος , πρόεδρος του Συλ-

λόγου μας, Χαράλαμπος Καφύρας,

Νομάρχης Ηλείας, Πάνος Τριγά-

ζης, οικονομολόγος και συμπα-

τριώτης από την Μίνθη, Κουτσού-

κος Γιάννης, νυν υφυπουργός του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων, Κώστας Μπου-

γάς, πρώην αντινομάρχης και νυν

διευθυντής του νοσοκομείου Κρε-

στένων, Κώστας Αγραπιδάς, πρό-

εδρος του Περιβαλλοντικού Συλ-

λόγου Ζαχάρως. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν

εικόνες του παλιού οικισμού και

των αγροτικών και κοινωνικών

δραστηριοτήτων του χωριού μας,

μέσα από βίντεο-ντοκουμέντο, βα-

σισμένο σε λήψεις του συμπα-

τριώτη μας Στάθη Κοκκαλιάρη,

που με επιμέλεια εδώ και είκοσι

πέντε χρόνια έχει συλλέξει με

μεράκι και φροντίδα.

Ακολούθησε η ακρόαση δύο

παραδοσιακών τραγουδιών από

την ηλικιωμένη συμπατριώτισσά

μας Ασήμω Λαμπροπούλου- Γρη-

γοροπούλου, ενώ παράλληλα γι-

νόταν προβολή εικόνων της Μα-

κίστου πριν και μετά την κατα-

στροφή.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της

εκδήλωσης. Στο δεύτερο μέρος

παρακολουθήσαμε την προβολή

του ενδιαφέροντος ντοκιμαντέρ

του Γάλλου κινηματογραφιστή

Φρανσουά Σκουλιέρ με τίτλο «Το

χέρι του Θεού», το οποίο παρου-

σίαζε με ειλικρίνεια, ευαισθησία και

χιούμορ την κατάσταση του χωρι-

ού μας αλλά και της ευρύτερης πε-

ριοχής μας, αμέσως μετά την κα-

ταστροφική πυρκαγιά, τη δεινή

θέση των ανθρώπων της υπαί-

θρου, τις εντάσεις και τις συγ-

κρούσεις τους, τα αδιέξοδα που

βίωναν μέσα στην απόλυτη ερημιά

της καταστροφής και την απουσία

της επίσημης πολιτείας, την προ-

σπάθειά τους να ορθοποδήσουν

και να αρχίσουν πάλι να ελπίζουν

και να ζουν. Η ταινία έτυχε ευνοϊ-

κής υποδοχής και θετικής κριτικής

σε παρουσιάσεις και κινηματο-

γραφικά φεστιβάλ στο εξωτερικό

ενώ εκείνο το βράδυ ήταν η πρώ-

τη παρουσίασή της στην Ελλάδα..

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ήταν εκεί,

χαιρέτησε την εκδήλωση, ευχαρί-

στησε όλους τους κατοίκους της

περιοχής μας που του επέτρεψαν

να καταγράψει τη ζωή τους, ενώ

τόνισε πως θεωρούσε χρέος του

και ήταν επιθυμία του το ξεκίνημα

της παρουσίασης της ταινίας του

στη χώρα μας, να έχει αφετηρία

την Μάκιστο.

Η βραδιά τελείωσε με κερά-

σματα από το Σύλλογο, τα οποία

είχαν ετοιμάσει και προσφέρει οι

γυναίκες του χωριού μας.

Έτσι με την εκδήλωση αυτή

ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρου-

σιάσεων του πολύτιμου έργου που

ετοιμάσαμε, μετά από κοπιαστική

εργασία δύο σχεδόν χρόνων. Το

λεύκωμα βρίσκεται πια στους απο-

δέκτες του και πιστεύουμε ότι κα-

θώς ο χρόνος περνά θα αποκτά

όλο και μεγαλύτερη αξία γιατί θα

είναι ο μοναδικός μάρτυρας για τη

ζωή μιας κοινότητας που κατα-

στράφηκε, μη αφήνοντας πίσω

της τίποτα που να μαρτυρά το

παρελθόν της, παρά μόνο ό,τι αυ-

τές οι σελίδες εξιστορούν. 

Μια νέα εποχή αρχίζει για το

χωριό μας. Δεν υπάρχει άλλος

δρόμος, αν θέλουμε να συνεχί-

σουμε να ζούμε, από το να κά-

νουμε την πίκρα της απώλειας, ελ-

πίδα για το μέλλον που έρχεται… 

• Ξεκίνησαν οι εργασίες για

την αποπεράτωση του κιόσκι

στην πλατεία Αγίου Ιωάννη.

Να θυμίσουμε ότι τα χρήματα

είχαν διατεθεί για το σκοπό

αυτό από την εταιρεία VODA-

FON και παρέμεναν στο ταμείο

του Δήμου. Πρόκειται για το

ποσό των 40.000€. Επίσης ο

Σύλλογος είχε παραχωρήσει

στο Δήμο δωρεάν τη μελέτη

την οποία προσέφερε ο συμ-

πατριώτης μας Ανδρέας Λαμ-

πρόπουλος. Μέλη του ΔΣ επι-

κοινώνησαν με τον αρμόδιο

μηχανικό του Δήμου προκει-

μένου να εξασφαλιστεί η

εφαρμογή της.

• Χαλικοστρώθηκε η παρά-

καμψη του δρόμου στο Κατα-

λώνι και επισκευάστηκε το γε-

φύρι που ενώνει με τον κεν-

τρικό δρόμο. Για το συγκεκρι-

μένο δρόμο εκφράζονται ανη-

συχίες για το κατά πόσο το

έργο στηρίζεται σε ολοκλη-

ρωμένη μελέτη δεδομένου ότι

στο σημείο αυτό υπάρχει με-

γάλο πρόβλημα καθιζήσεως

του εδάφους.  

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Να γιατί δεν έχει δρόμο η Μάκιστος!... Τα συμπεράσματα δικά σας!...
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Η  Μαριάννα  Βαρδινογιάννη  παρέδωσε  τη  νέα  Μάκιστο

ταλείψουν..»

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Κλιματικής

Αλλαγής και Ενέργειας Νίκος Σηφουνάκης ανέ-

φερε χαρακτηριστικά: «Αυτή την ώρα στο υπουρ-

γικό συμβούλιο, εγκρίνεται το Ειδικό Πρόγραμμα

Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτών περιοχών.

Σήμερα όμως εδώ ο επιχειρηματικός όμιλος Βαρ-

δινογιάννη παραδίδει τη Μάκιστο, ανοικοδομημέ-

νη στους κατοίκους της. Κάθε σύγχρονη πολιτεία,

θεσμοθετεί και θωρακίζει την εταιρική κοινωνική

ευθύνη, ακριβώς γιατί μπορεί να επιφέρει πιο γρή-

γορα αποτελέσματα». Ο υφυπουργός ευχαρίστη-

σε τον Όμιλο Βαρδινογιάννη αλλά και την Κυπριακή

Δημοκρατία για την αρωγή της στη γειτονική Αρ-

τέμιδα.

Ο εκτελών χρέη δημάρχου Δημήτρης Χρονό-

πουλος καλωσόρισε την κα Βαρδινογιάννη και στη

συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρώην δήμαρχος Ζα-

χάρως Πανταζής Χρονόπουλος.

Η κ. Βαρδινογιάννη, με την άφιξή της αγκά-

λιασε τους κατοίκους που την υποδέχτηκαν και ει-

δικά τους ηλικιωμένους. Φανερά συγκινημένη, μί-

λησε για την όλη προσπάθεια που στόχο είχε να

ξαναγυρίσουν η ζωή και το χαμόγελο στη Μάκιστο,

όπως και έγινε. «Αγαπημένοι φίλοι και συγχωρια-

νοί μου... Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στη Μά-

κιστο, όταν ακόμα έβγαιναν καπνοί από την ερει-

πωμένη γη και τα καμένα δέντρα, ένιωσα ότι πρέ-

πει κάτι να κάνω ώστε αυτό το πανέμορφο χωριό

να ανθίσει ξανά, να αναγεννηθεί από τις στάχτες

του. Τα βλέμματα των κατοίκων που αντίκρισα τότε,

με την απελπισία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό

τους, τα σπίτια που είχαν γκρεμιστεί μαζί με τις ελ-

πίδες τους, τα λουλούδια και τα κεριά στο σημείο

που χάθηκαν συνάνθρωποι μας, το καπέλο του

ηρωικού πυροσβέστη πάνω στο κατεστραμμένο πυ-

ροσβεστικό όχημα στην άκρη του δρόμου, όλα

αυτά είναι εικόνες που χαράχτηκαν βαθιά στη σκέ-

ψη μου και στην καρδιά μου. Εικόνες που ανακα-

λούσα κάθε μέρα από τότε μέχρι σήμερα και με-

γάλωναν το πείσμα με το οποίο ο σύζυγός μου και

εγώ πραγματοποιήσαμε την υπόσχεσή μας. Η Μά-

κιστος να ζωντανέψει ξανά και να μεταμορφωθεί

στο χωριό που εβδομήντα οικογένειες ονει-

ρευόντουσαν». Η κα Βαρδινογιάννη χαρακτήρισε

τη χθεσινή ημέρα,  ημέρα χαράς, που χάρη και στην

προσπάθεια τη δική της και του Ομίλου, αλλά και

χάρη στην αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους

η Μάκιστος παραμένει ζωντανή. Χαρακτήρισε δε

την πράξη της οικογένειας ως ανθρώπινο χρέος,

όχι δέσμευση αλλά φροντίδα, τονίζοντας πως δεν

μπορούσε να μείνει αμέτοχη μπροστά σε μια τέ-

τοια συμφορά.  «Θελήσαμε να ξαναχτίσουμε το χω-

ριό με τη δική μας μελέτη χωρίς να αλλάξει το χα-

ρακτήρα του. Να αγκαλιάσει τους κατοίκους του

και να τους προσφέρει σιγουριά και προστασία. Και

η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι το χαμόγελο

των παιδιών που ήταν γύρω μας, που βλέπουμε σή-

μερα κοντά μας και που είναι το μέλλον αυτού του

τόπου. Αυτά τα παιδικά χαμόγελα εξαφανίζουν από

την ψυχή μας το γκρίζο της στάχτης που σκέπα-

σε τότε το φως της Ηλειακής γης, με τους γονείς

τους να δίνουν ζωή στα νέα κτίρια που ορθώνον-

ται σήμερα γύρω μας. Δεν κρύβω όμως ότι τα λό-

για σας με άγγιξαν βαθειά και η υποδοχή σήμερα

που μου επιφυλάξατε με τίμησε με πολύ συγκι-

νητικό τρόπο και με έκανε να αισθανθώ ως δικός

σας άνθρωπος». 

Ο νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας, ευ-

χαρίστησε την κα Βαρδινογιάννη και τον Όμιλο για

τις μεγάλες πράξεις αποκατάστασης στη Μάκιστο.

Σχολίασε όμως και τη στάση της Πολιτείας δια-

φωνώντας με τον κ. Σηφουνάκη και λέγοντας πως

«η επίσημη πολιτεία τρία χρόνια τώρα υστερεί σε

σχέση με τις πράξεις που έκαναν και ο Όμιλος Βαρ-

δινογιάννη και οι Κύπριοι αδερφοί μας, η Κυπρια-

κή Κυβέρνηση. Τρία χρόνια μετά  τις καταστροφές

η επίσημη Πολιτεία έχει προχωρήσει στην οικιστική

αποκατάσταση σε ποσοστό 70% περίπου και ακό-

μα αρκετός κόσμος μένει σε λυόμενα και άλλοι

έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση, ούτε τη δεύ-

τερη ούτε την τρίτη δόση κι αυτό οφείλεται στις

καθυστερήσεις της Πολιτείας και στο ότι στο Τα-

μείο Μολυβιάτη αυτά τα χρήματα ακόμα μένουν

ανεκμετάλλευτα. Φαντάζομαι πως με την κατάθεση

του Σχεδίου Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων

περιοχών τις επόμενες ημέρες, θα γίνει η μεταβί-

βαση των χρημάτων αυτών στις περιφερειακές επι-

τροπές». 

Ακολούθησε η ανάγνωση της απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου για ανακήρυξη της κας Μα-
ριάννας και του κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη σε επί-
τιμους δημότες Ζαχάρως, από τον πρόεδρο του ΔΣ

κ. Σχίζα. Ακόμα ο πρόεδρος του χωριού κ. Πόθος

της προσέφερε το χρυσό κλειδί του χωριού. 

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες πραγματο-

ποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλατείας της «Ράχης»,

που έλαβε το όνομα «Πλατεία Μαριάννας και Βαρ-
δή Βαρδινογιάννη» και τα αποκαλυπτήρια της
προτομής της κας Βαρδινογιάννη, που ετοιμά-

στηκε από το δήμο, αλλά και δύο στηλών, μιας για

τους Μακισταίους νεκρούς των πυρκαγιών και μια

για τους δωρητές. Στη συνέχεια οι τοπικοί φορείς

προσέφεραν δώρα στην κα Βαρδινογιάννη, ανά-

μεσά τους ο δήμος Ζαχάρως, η Νομαρχία Ηλείας,

κάτοικοι του χωριού, η ΕΑΣ Ηλείας Ολυμπίας. 

Η κα Βαρδινογιάννη, προσέφερε συμβολικά δύο

εικόνες στο δήμο και στο χωριό και στους μαθη-

τές και τα παιδιά της Μακίστου, από ένα βιβλίο της

UNESCO. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τρα-

γούδια από την χορωδία του Δημοτικού Σχολείου

Ζαχάρως ενώ οι μαθητές προσέφεραν στην κυρία

Βαρδινογιάννη ένα λεύκωμα. Λίγο πριν αποχω-

ρήσει, επισκέφθηκε κάποια σπίτια που ανακατα-

σκευάστηκαν από τον Όμιλο, δίνοντας την υπό-

σχεση ότι σύντομα θα επιστρέψει σε μια ανεπίσημη

επίσκεψη καθώς όπως είπε αισθάνονται τους κα-

τοίκους της Μακίστου πλέον σαν οικογένειά τους. 

Δήλωσε ότι θα είναι πάντα δίπλα στους κα-

τοίκου της Μακίστου και ζήτησε να μη διστάζουν

να επικοινωνούν μαζί της για ό,τι χρειάζονται. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Προς  ΤΑΠ  Πύργου
Κύριοι 

Με την παρούσα μας επιστολή ερχόμαστε να θίξουμε στην υπηρεσία σας ένα σοβαρό θέμα

που έχει προκύψει στο χωριό μας, τη Μάκιστο Ολυμπίας, του Δήμου Ζαχάρως, το οποίο όπως κι

εσείς γνωρίζετε καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά της 24ης Αυγούστου 2007.

Αν και από τις δωρεές διαφόρων φορέων όσο και ιδιωτών συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό

για την ανοικοδόμηση και την γενικότερη ανάκαμψη του χωριού μας (περιβάλλον-παραγωγή-δη-

μόσιοι χώροι της κοινότητας) μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εκ μέρους της πολιτείας καμία προ-

σπάθεια αποκατάστασης των παραπάνω, προσπάθεια που να χρηματοδοτείται από το προανα-

φερθέν ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε στο ταμείο που ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό. Το γεγονός

είναι λυπηρό και δημιουργεί απορία και αισθήματα αγανάκτησης στους πολύπαθους κατοίκους

του χωριού μας. Η μόνη σοβαρή κίνηση ενίσχυσης της κοινότητας προήλθε από ιδιωτικό φορέα

και συγκεκριμένα από τον όμιλο Βαρδινογιάννη, ο οποίος ανέλαβε και πραγματοποίησε την απο-

κατάσταση των καμένων οικιών του χωριού μας. Ωστόσο ο ιδιωτικός αυτός φορέας, αν και έπρα-

ξε το καλύτερο δυνατόν, ούτε δύναται ούτε είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει την κοινότη-

τά μας ως όλον και να προβεί στην πολύπλευρη στήριξη που έχει ανάγκη το χωριό μας για να

μπορέσει να σταθεί και πάλι στα «πόδια του» και να συνεχίσει την πορεία του. 

Έτσι οι δημόσιοι χώροι είναι ανύπαρκτοι, τα έργα υποδομής ανύπαρκτα και επιπλέον κατοι-

κίες και αποθήκες που δεν αποκαταστάθηκαν γιατί βρίσκονταν εκτός των ορίων της κοινότητας

ή ήταν από πριν σε κακή κατάσταση . 

Για αυτό οι κάτοικοι της Μακίστου, οι οποίοι δεν ωφελήθηκαν από τον όμιλο Βαρδινογιάννη,

γιατί θεώρησαν ότι θα στηρίζονταν από την Πολιτεία,  έμειναν «εκτός» σχεδιασμού, έχασαν τις

προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων στο ΤΑΠ για την ενίσχυση προκειμένου να λάβουν την επι-

χορήγηση από το λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη και σήμερα βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να

μην έχουν αποκατασταθεί οι ιδιοκτησίες τους. 

Πήραν, λοιπόν, την απόφαση και έκαναν ομαδικά αίτηση (εκπρόθεσμη) στην υπηρεσία σας προ-

κειμένου αυτή να εξετάσει το αίτημά τους για ενίσχυση στην αποκατάσταση των κατεστραμμέ-

νων οικιών και αποθηκών. 

Ο Σύλλογός μας όχι μόνο στηρίζει την κίνησή τους αυτή αλλά και θεωρεί την υπόθεση ζήτη-

μα δικαιοσύνης για την κοινότητά μας, η οποία όχι μόνο δεν έτυχε της αρμόζουσας προσοχής

από την πολιτεία αλλά αφέθηκε στην τύχη της και στην φιλανθρωπία των ιδιωτών, οι οποίοι έκα-

ναν ό,τι μπόρεσαν αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την πολιτεία και

να έχουν ένα όραμα για αυτόν τον ταλαιπωρημένο τόπο.

Σας ζητούμε λοιπόν, να εξετάσετε το ζήτημα με προσοχή και ευαισθησία και να κάνετε δε-

κτές τις αιτήσεις τους. 

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                           Η Γενική Γραμματέας

Ζώης Μπενάρδος                     Κοκκαλιάρη Δήμητρα

Το παρόν έγγραφο εστάλη από το Δ.Σ. στο ΤΑΠ Πύργου προκειμένου να στηρίξει την εκ-
πρόθεσμη αίτηση συμπατριωτών μας προς το ΤΑΠ για την οικονομική ενίσχυσή τους από την
υπηρεσία, για την ανακατασκευή κατεστραμμένων από τη φωτιά κατοικιών και αποθηκών τους. 
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Η  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙ  "ΜΙΚΡΗ  ΛΙΜΝΗ" 
ΣΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΗΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 

ΚΑΪΑΦΑΣ: 
ΞΑΝΑ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ...

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ 
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»

Η ΕΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ  ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΙ  
ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...
Του ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 2.10.2010 

Παλιές «αμαρτωλές ιστορίες» στο πο-

λύπαθο οικοσύστημα του Καϊάφα στην

Ηλεία επιχειρεί να επαναφέρει η Εταιρεία

Τουριστικής Ανάπτυξης, στο όνομα της

τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής. 

Το νέο master plan της ΕΤΑ προβλέπει

ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης, χω-

ρίς τσιμεντοποίηση του χώρου με σεβασμό

στο περιβάλλον. Ομως η δήλωση του δι-

ευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑ Δημήτρη

Λάμπρου περί αναγκαστικής συρρίκνωσης

της λιμνοθάλασσας για το καλό της αξιο-

ποίησης, προκάλεσε σε πολίτες, οικολό-

γους και πολιτικά πρόσωπα αντιδράσεις και

ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις

της ΕΤΑ. 

Ο κ. Λάμπρου παρουσία της πρόεδρου

της ΕΤΑ Αυγής Μαρκοπούλου και τοπικών

παραγόντων της Ηλείας, στη διάρκεια επί-

σκεψής του στην περιοχή, χαρακτήρισε ως

αγκάθι (!) το μέγεθος της λιμνοθάλασσας

(έκτασης περίπου 3.000 στρεμμάτων) και

τόνισε ότι αυτή θα πρέπει να χαρακτηριστεί

ως «μικρή λίμνη» προκειμένου να μην πε-

ριοριστούν οι δυνατότητες της αξιοποίησής

της... 

Ετσι ουσιαστικά επανέφερε ύστερα από

χρόνια το θέμα του καθορισμού αιγιαλού για

τη λιμνοθάλασσα το οποίο είχε προκαλέσει

πολιτικό σεισμό το 2004. 

Τότε ο υφυπουργός Ανάπτυξης της κυ-

βέρνησης και νυν γραμματέας του υπουρ-

γείου Οικονομικών, Δημήτρης Γεωργακό-

πουλος, είχε ζητήσει από τον τότε προ-

ϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλεί-

ας Νίκο Παπαβασιλείου να υπογράψει ότι:

«Η λίμνη Καϊάφα δεν είναι θάλασσα, γιατί

δεν επικοινωνεί με τη θάλασσα. Επιπλέον,

η λίμνη είναι "μικρή" και ως εκ τούτου δεν

απαιτείται καθορισμός παρόχθιας ζώνης».

Κι όλα αυτά για να αυξηθεί ο συντελεστής

δόμησης της εταιρείας η οποία θα ανα-

λάμβανε μέσα από την ειδική τροπολογία

την τσιμεντοποίηση της προστατευόμε-

νης από τη Natura 2000 περιοχής, η οποία

και αποσύρθηκε. 

Ο κ. Λάμπρου τόνισε ακόμα πως «έχω τη

βεβαιότητα ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά

της μικρής λίμνης, δεν είναι βέβαια αρμο-

διότητα της ΕΤΑ, αλλά του υπουργείου Οι-

κονομικών και της Κτηματικής Υπηρεσίας να

προχωρήσει σε χαρακτηρισμό τέτοιο, ώστε

να μη χρειαστεί να καθοριστεί αιγιαλός και

παραλία γύρω από τη λίμνη» και προανήγ-

γειλε ότι η διαδικασία του χαρακτηρισμού

θα είναι σύντομη χωρίς ιδιαίτερες μελέτες

ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών

και μπορεί να γίνει μέσω του ΙΓΜΕ... 

Ομως για το θέμα υπάρχει παλαιότερη

ειδική γνωμοδότηση του ΓΕΝ η οποία ανα-

φέρει ότι: «...λόγω της ελευθεροεπικοινω-

νίας της λίμνης Καϊάφα με τη θάλασσα, θε-

ωρείται και αυτή θάλασσα, όπου θα πρέπει

να χαραχθούν περιμετρικά αυτής οριο-

γραμμές αιγιαλού και παραλίας». Αναφέ-

ρεται επίσης ότι «γύρω από τη λίμνη υπάρ-

χει και παλαιός αιγιαλός (δημόσιο κτήμα)

που θα πρέπει να οριοθετηθεί και ο οποίος

σε μερικά σημεία εκτείνεται σε μεγάλο βά-

θος προς την ξηρά». 

Με την άποψη του κ. Λάμπρου τάχθηκε

και η πρόεδρος της ΕΤΑ Αυγή Μαρκοπού-

λου η οποία μιλώντας στην «Ε» επιβεβαί-

ωσε ότι η ύπαρξη ζώνης αιγιαλού και πα-

ραλίας στη λιμνοθάλασσα θα προκαλέσει

προβλήματα στις γενικότερες κατασκευές.

Ανέφερε δε ότι το master plan ενδεχομένως

να διαφοροποιηθεί. 

Ο Κωνσταντόπουλος 
Τα σχέδια της ΕΤΑ προκάλεσαν την έν-

τονη αντίδραση του νομικού και πρώην προ-

έδρου του ΣΥΝ Νίκου Κωνσταντόπουλου:

«Οι μηχανισμοί της ΕΤΑ καλά θα κάνουν να

μη βγάζουν από τα συρτάρια τους καταδι-

κασμένα σχέδια. Από τη μία το οικοσύστημα

προστατεύεται και δεν περνάει η Ιόνια

Οδός και από την άλλη κάποιοι ψάχνουν για

φόρμουλα που θα επιτρέπει την κακοποί-

ηση, την εκποίηση και την οικοπεδοποίηση

της περιοχής», δήλωσε στην «Ε» ο κ.

Κωνσταντόπουλος: 

«Μικρή λίμνη, μεγάλα έργα, μεγάλη

καταστροφή... Τα περί "μικρής λίμνης" πα-

ραπέμπουν στις αλήστου μνήμης εξαγγε-

λίες κυβερνητικών παραγόντων που βλέ-

πουν τον Καϊάφα σαν περιζήτητο φιλέτο

τουριστικής αξιοποίησης, αγνοώντας την

πρωτεύουσα και βαρύνουσα σημασία του

ως προστατευόμενου οικοσυστήματος πα-

νευρωπαϊκής σημασίας», κατήγγειλε με

ανακοίνωσή της η Ενωση Πολιτών για την

Οικολογία και το Περιβάλλον (ΕΠΟΠ). 

nodaros@enet.gr 

Τι σχεδιάζει 
η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Σύμφωνα με καταχώριση στην επίσημη

ιστοσελίδα της Εταιρείας Τουριστικής Ανά-

πτυξης

(http://www.etasa.gr/page.aspx?itemID=S

PG171) το Γενικό Σχέδιο (Master Plan)

της Λίμνης Καϊάφα έχει βασικό στόχο τη

δημιουργία ενός «Οικολογικού - Οικογε-

νειακού Πάρκου Περιπέτειας (Eco - Family

and Activity Park)». 

Το Σχέδιο προβλέπει τη ριζική ανακαί-

νιση-αποκατάσταση του ιαματικού κέντρου

και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, πρότυ-

που κέντρου οικοτουρισμού, ευεξίας, φυ-

σικής ανάτασης και αναψυχής. Στο έργο δί-

δεται ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον,

στην αποκατάσταση του φυσικού οικοσυ-

στήματος, στον πράσινο τουρισμό και στον

οικοτουρισμό, σε συνδυασμό με ήπιες δρα-

στηριότητες ναυταθλητισμού. Οι συνολικές

επενδύσεις για την αναμόρφωση της πε-

ριοχής αναμένεται να ξεπεράσουν τα 25

εκατ. ευρώ. 

Τρεις είναι οι βασικοί πόλοι στους οποί-

ους θα αναπτυχθούν οι κύριες δραστηριό-

τητες: 

1. Το «νησάκι» 
* Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων

εγκαταστάσεων για τη διαμονή των επι-

σκεπτών. 

* Δημιουργία οικολογικού κάμπινγκ. 

* Δημιουργία κτισμάτων τύπου καλύβας

(20 καλύβες). 

* Δημιουργία σύγχρονου ναυταθλητικού

κέντρου και καφέ - εστιατορίων. 

* Ανάπτυξη στοιχειωδών εμπορικών

χρήσεων για την ανάδειξη των τοπικών προ-

ϊόντων (τύπου λαϊκής αγοράς). 

2. Ιαματικές πηγές - υδροθεραπευτήριο
- Eco Spa 

Για την περιοχή των ιαματικών πηγών

προτείνεται η δημιουργία δυο ξεχωριστών

εγκαταστάσεων: 

* Τα «Λουτρά της Ιασης»: τα παραδο-

σιακά υδροθεραπευτήρια, τα οποία θα δια-

τηρηθούν και θα επεκταθούν. 

* Τα «Λουτρά των Κήπων της Πηγής»:

δημιουργία σύγχρονου χώρου ανάτασης και

ευεξίας. 

3. Ο προβλήτας 
Για τον υπάρχοντα προβλήτα προβλέ-

πεται: 

* Επανασχεδιασμός και κατεδάφιση

τμήματός του για τη δημιουργία αμμώ-

δους-φυσικής παραλίας και μικρής φυσικής

πισίνας εντός της λίμνης. 

* Διαμονή σε 20 επιπλέοντες οικολογι-

κούς οικίσκους (floating eco-village). 

* Δημιουργία κέντρου άθλησης και πε-

ριβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

MAKISTIA 62_Σχέδιο 1  27/10/2010  4:36 μ.μ.  Page 5



ΜΑΚΙΣΤΙΑ6 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2010 

Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ζώης Μπενάρδος ανέγνωσε
τον ακόλουθο απολογισμό.

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν τον Μάρτη του

2008 προέκυψε το Δ.Σ. που σήμερα υποβάλλει τον
απολογισμό του προς έγκριση από τη Γ.Σ. του Συλ-
λόγου μας.

Εν συντομία θα ήθελα να σας ενημερώσω για
τα ακόλουθα:

Το Δ.Σ. που προέκυψε, ξεκίνησε τις δραστη-
ριότητές του με τις καλύτερες προθέσεις. Δυστυ-
χώς όμως, υπήρξαν «κάποιοι» που άμεσα έθεσαν
τον εαυτό τους ως αντίπαλο και πολέμιο του Συλ-
λόγου. Ξεκίνησαν μια επιθετική τακτική απέναντι στα
μέλη του Δ.Σ. με υβριστικές επιστολές, λασπολο-
γίες και παραπληροφόρηση. Δημιούργησαν ένα πα-
ρασκήνιο, ίσως επειδή έτσι τους βόλευε, με συκο-
φαντικές προεκτάσεις όπως ότι ο Σύλλογος θέλει
να διώξει τον Όμιλο Βαρδινογιάννη… μάλιστα
υπήρξε και κάποιο άτομο που χαρακτήρισε το Σύλ-
λογο «εχθρικό» και «επιζήμιο» για το χωριό μας…
και άλλα πολλά στα οποία δεν υπάρχει χρόνος να
αναφερθώ λεπτομερώς, αλλά γνωρίζω ότι είσαστε
ενήμεροι. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ανταποκρι-
νόταν στην πραγματικότητα. Ποτέ το Δ.Σ. του
Συλλόγου δεν αντιμετώπισε με αρνητικό πνεύμα την
ανοικοδόμηση της Μακίστου από τον Όμιλο. Μά-
λιστα, όπως είχε γραφεί και στη «Μακιστία», από
τις πρώτες ενέργειες του Δ.Σ. ήταν να επισκεφτεί
τον Όμιλο και να συζητήσει σε φιλικό και εποικο-
δομητικό κλίμα με τον εκπρόσωπό του τον κ. Αβού-
ρη, αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα που κάποι-
οι είχαν εσκεμμένα δημιουργήσει για το Σύλλογο.
Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2010, που ο Όμιλος αν-
τιμετώπιζε ένα πρόβλημα σχετικά με την πληρωμή
του κατασκευαστή της πλατείας στη Ράχη, ο Σύλ-
λογος κλήθηκε από τον Όμιλο να δώσει λύση. Έτσι,
παρ’ όλες τις παρασκηνιακές επιθέσεις που δεχό-
ταν το Δ.Σ. από αυτούς τους συμπατριώτες μας,
αποδέχτηκε τη δωρεά από τη «Μότορ Όιλ» και στη
συνέχεια με αυτά εξόφλησε τον κατασκευαστή. Κάτι
που δυστυχώς δεν εκτιμήθηκε από κανέναν εξ αυ-
τών και οι οποίοι συνέχισαν την επιθετική τακτική
τους προς το Δ.Σ.

Άλλο ένα δείγμα καλών προθέσεων του Δ.Σ. για
τη δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με
την αποκατάσταση των συμπατριωτών μας μετά την
ολική καταστροφή του χωριού μας από τις πυρκα-
γιές του 2007, ήταν η επαφή μας με το Δήμαρχο Ζα-
χάρως στα τέλη Μαρτίου 2008. Κι ενώ κλείσαμε μαζί
του ραντεβού, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, και ολό-
κληρο το Δ.Σ. του Συλλόγου έκανε ένα ταξίδι
επτακοσίων χιλιομέτρων πήγαινε-έλα, κι αφού πή-
ραμε μαζί μας και τον Πάρεδρο του χωριού μας, ο
Δήμαρχος κρύφτηκε και δεν απαντούσε ούτε στο
κινητό του. Τα συμπεράσματα δικά σας… 

Μια άλλη δραστηριότητα του Δ.Σ. ήταν η δεν-
τροφύτευση που έκανε τον Νοέμβριο του 2008 στη
Μάκιστο. Ήταν μια εθελοντική εξόρμηση και ταυ-
τόχρονα συμβολική, για την αποκατάσταση του κα-
τεστραμμένου περιβάλλοντος της περιοχής μας. Τα
δενδρύλλια ήταν προσφορά του Δασαρχείου Κρε-
στένων και της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αθήνας.
Στη συνέχεια ο Σύλλογος αποφάσισε να προβεί στην
αγορά 5 μεγάλων πλατάνων και 2 κουτσουπιών, κα-
θώς και στην εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος
σε όλα τα δενδρύλλια. Δυστυχώς κάποιοι συμπα-
τριώτες μας κι εδώ προέβησαν σε δολιοφθορές της
εγκατάστασης αυτόματου ποτίσματος, αλλά και
στην καταστροφή κάποιων δενδρυλλίων, λες και τα
δέντρα αυτά δεν θα τα απολάμβαναν οι ίδιοι και τα
παιδιά τους.

Το Δ.Σ. ήρθε κατ’ επανάληψη σε επαφές με διά-
φορους φορείς που μπορούσαν να βοηθήσουν στη
θετική επίλυση προβλημάτων του χωριού μας. Εν-
δεικτικά σάς αναφέρω ότι έστειλε επιστολές στη Νο-
μαρχία Ηλείας, στο Δήμο Ζαχάρως και στον Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, για την αποκατάστα-
ση του κεντρικού δρόμου Ζαχάρω -Αρτέμιδα - Μά-
κιστος. Αλλά και αποκλειστικά στο Δήμο Ζαχάρως,
για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων του
χωριού μας. 

Εδώ πρέπει να σας ενημερώσω ότι επικοινώνησα
πριν από λίγες μέρες με τον Περιφερειάρχη Δ.Ε.,
σχετικά με την τύχη του νομαρχιακού δρόμου Ζα-
χάρω - Μάκιστος, αφού φυσικά ο Νομάρχης δήλωσε
αναρμόδιος για την επίλυση του προβλήματος. Ο Πε-
ριφερειάρχης δήλωσε άγνοια του θέματος και ζή-
τησε πίστωση χρόνου για να μας απαντήσει επίσημα.
Εντός των ημερών με διαβεβαίωσε πως θα λάβου-
με τη σχετική απάντηση και την οποία θα δημοσι-
εύσουμε στη «Μακιστία». Εν αναμονή λοιπόν. 

Μια άλλη δραστηριότητα του Δ.Σ. ήταν και οι
παρεμβάσεις που έγιναν σχετικά με την κατάστα-
ση του πόσιμου νερού του χωριού μας. Εθελοντής,
φίλος της Μακίστου, πήρε κι έκανε ανάλυση στο
νερό του Αγιώργη, βρίσκοντας σε αυτό αρνητικά
στοιχεία για την καταλληλότητά του. Μας κοινο-
ποίησε τις απαντήσεις αυτές κι εμείς με τη σειρά μας
ενημερώσαμε το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας,
αλλά ταυτόχρονα και τη ΔΕΥΑΖ, ζητώντας άμεση
επέμβαση και επίλυση του προβλήματος. Δυστυχώς
υπήρξε αντίδραση από τη ΔΕΥΑΖ, με αμφισβήτηση
των στοιχείων της ανάλυσης και προχώρησε σε δι-
κές της αναλύσεις που τελικά βγήκαν, ως εκ θαύ-
ματος, καλές…

Επίσης, το Δ.Σ. έστειλε επιστολές και στην εται-
ρεία VODAFON σχετικά με την τύχη των χρημάτων
της δωρεάς του ποσού 40.000 ευρώ, για την κα-
τασκευή του κιόσκι στην πλατεία της εκκλησίας.
Το ποσό αυτής της δωρεάς είχε κατατεθεί στο τα-
μείο του Δήμου Ζαχάρως. Ύστερα από πολλαπλές
επαφές με την εταιρεία για να πιέσει με τη σειρά της
το Δήμο να ολοκληρώσει το έργο, επιτέλους πριν
από λίγες μέρες ευτυχώς ξεκίνησε η κατασκευή,
πάνω σε προμελέτη που είχε προσφέρει ο συμπα-
τριώτης μας Ανδρέας Λαμπρόπουλος και την οποία
ο Σύλλογος είχε καταθέσει, εδώ και πολλά χρόνια,
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ζαχάρως.

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας εκδίδει
την εφημερίδα «Μακιστία» εδώ και 15 συναπτά έτη.
Αυτό είναι νομίζω ένα επίτευγμα του Συλλόγου μας,
γιατί είναι ο μόνος Σύλλογος στην περιοχή μας που
διαθέτει ένα βήμα λόγου και επικοινωνίας. Ας μην
ξεχνάμε όμως ότι η έκδοση μιας εφημερίδας απαι-
τεί κόπο και θυσία χρόνου. Η Δήμητρα καταβάλλει
εδώ και έξι χρόνια κάθε φιλότιμη προσπάθεια για την
έκδοση. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζω, η κατά-
σταση με το πέρασμα του χρόνου καταντάει ρου-
τίνα και κούραση. Κι αυτό συμβαίνει γιατί δεν
υπήρξε καμία βοήθεια από άλλους συμπατριώτες
μας, αλλά μονάχα κριτικές και επικρίσεις. Κάτι που
επιδεινώνει την κατάσταση… Εδώ θέλω να ανα-
φερθώ και στις κατηγορίες που δέχτηκα κι εγώ από
κάποιους συμπατριώτες μας για σχόλια που καλο-
προαίρετα έγιναν κατά καιρούς στην εφημερίδα, και
για τα οποία μου καταλογίζουν ευθύνες αφού δεν
εμπόδισα τη δημοσίευσή τους... Μα νομίζω πως όλοι
θα θυμάστε ότι το θέμα αυτό είχε συζητηθεί και σε
παλαιότερες Γ. Συνελεύσεις και όλα τα μέλη της Γ.Σ.
ζήτησαν να μην υπάρχει καμία λογοκρισία από το
Δ.Σ. Μάλιστα η Γ.Σ. είχε αποφανθεί πως «η Ελευ-
θερία του λόγου είναι κάτι βασικό για την ύπαρξη
της εφημερίδας». Νομίζω ότι η συντακτική επιτρο-
πή της εφημερίδας κράτησε αρκετές ισορροπίες στις
όποιες αντιδράσεις και στις όποιες επιθετικές επι-
στολές και σχόλια δέχτηκε. Τώρα αν υπάρχουν δια-
φορετικές απόψεις, εδώ είναι η Γ.Σ. ως το πιο αρ-
μόδιο όργανο και μπορεί να αποφασίσει για όλα τα
ζητήματα.

Τον Ιανουάριο του 2010 πραγματοποιήθηκε η
Καταστατική Γ.Σ. του Συλλόγου μας κι αυτή έγινε
γιατί κάποιοι συμπατριώτες μας δήλωσαν πως
υπάρχουν ασάφειες σε κάποια άρθρα του κατα-
στατικού. Δυστυχώς αυτοί οι συμπατριώτες μας δεν
προσήλθαν στη Γ.Σ. για να υπερασπίσουν τις από-
ψεις τους. Έτσι, μη υπάρξεως της απαιτούμενης
απαρτίας, δεν έγινε καμία αλλαγή στο καταστατι-
κό.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 έγινε η παράδοση των
ανακατασκευασμένων σπιτιών του χωριού μας.
Αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό για τους συμπατριώτες
μας που κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στα σπίτια
τους ύστερα από τρία χρόνια. Δεν έχουμε να κά-
νουμε κανένα σχόλιο για το θέμα αυτό, παρά να ευ-
χαριστήσουμε και να συγχαρούμε κι εμείς την κ. Μα-

ριάννα Βαρδινογιάννη και τον Όμιλο που εκπρο-
σωπεί, αφού κράτησε το λόγο της και κατάφερε να
κάνει πράξη την υπόσχεσή της. Δεν γίνεται όμως
να μη σας ενημερώσω για την προσβολή που έγι-
νε στο Σύλλογό μας από τους διοργανωτές της εκ-
δήλωσης. Κάποιοι συμπατριώτες μας, χρόνια πο-
λέμιοι και αρνητές του Συλλόγου, που είχαν ανα-
λάβει τη διοργάνωση της τελετής παράδοσης, δεν
καταδέχθηκαν να συμπεριλάβουν και το Σύλλογό
μας στο χρονοδιάγραμμα με τους ομιλητές. Ούτε
καν επέτρεψαν να διαβαστεί ο χαιρετισμός που απέ-
στειλε το Δ.Σ. Αρνήθηκαν δηλαδή για άλλη μια φορά
να αποδεχθούν το Σύλλογο ως θεσμό. Κι αυτοί δεν
είναι άλλοι από εκείνους που ήρθαν στις προ-
ηγούμενες αρχαιρεσίες να διεκδικήσουν τη διοίκηση
του Συλλόγου. Δηλαδή ο Σύλλογος για αυτούς εί-
ναι αποδεκτός ή μη αποδεκτός ανάλογα με τις όποι-
ες διαθέσεις και συμφέροντά τους. Το Δ.Σ. αυτή την
απρεπή συμπεριφορά την εκλαμβάνει ως προσβο-
λή και την καταδικάζει. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν αρκετοί
συμπατριώτες μας που δεν έτυχαν της ευεργεσίας
του Ομίλου κι έχουν παραμείνει τα σπίτια τους κα-
τεστραμμένα, όπως και οι αποθήκες τους ή οι στά-
βλοι τους. Οι συμπατριώτες μας αυτοί, περιμένον-
τας και τη δική τους αποκατάσταση από τον Όμιλο,
έχασαν την προσδιορισμένη ημερομηνία υποβολή
αίτησης στο Τ.Α.Π. Έτσι έχουν υποβάλει στο τέλος
του φετινού καλοκαιριού τις αιτήσεις τους προς το
Τ.Α.Π., ελπίζοντας να τύχουν της απαιτούμενης δι-
καίωσης από την Πολιτεία. Ο Σύλλογός μας έστει-
λε στο Τ.Α.Π. επιστολή στήριξης και συμπαράστα-
σης αυτών των συμπατριωτών μας. Ελπίζω και το
νέο Δ.Σ. που θα προκύψει σήμερα να συνεχίσει τις
προσπάθειες για τη δικαίωση κι αυτών των συμπα-
τριωτών μας. 

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα
του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, είναι η έκ-
δοση του αναμνηστικού «Λευκώματος Μνήμης», το
οποίο όλοι γνωρίζετε. Θεωρούμε ότι η έκδοση αυτή
είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους μας. Είναι
ένα θησαυροφυλάκιο μνήμης και ιστορίας της Μα-
κίστου. Ενημερωτικά θέλω να σας πω, για όσους δεν
το γνωρίζουν, ότι έγιναν δύο πολύ σημαντικές πα-
ρουσιάσεις του λευκώματος, σε Αθήνα και Μάκιστο,
οι οποίες έτυχαν θετικής αποδοχής και σχολίων από
όλους. Δύο παρουσιάσεις που βοήθησαν σε μια ση-
μαντική παρουσία της Μακίστου σε Μακισταίους
αλλά και φίλους της Μακίστου.

Σκεφτείτε πόσους σημαντικούς στόχους θα εί-
χαμε πετύχει για το καλό της Μακίστου αν δεν υπήρ-
χαν όλες αυτές οι αντιπαλότητες, αν δηλαδή ήμα-
σταν ενωμένοι όλοι μαζί σε μια συνεργασία που
μόνο θετικά αποτελέσματα θα απέφερε σε κάθε το-
μέα. Φυσικά, ποτέ δεν είναι αργά… Κι εδώ θέλω να
κάνω μια μικρή παρένθεση. Τις τελευταίες μέρες τα
μέλη του Δ.Σ. δέχτηκαν αρκετά τηλεφωνήματα από
διάφορους υποψήφιους για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Εξυπακούεται όμως ότι ο Σύλλογος δεν
παίρνει και δεν πρέπει να πάρει καμία ενεργή
θέση σχετικά με τους όποιους υποψήφιους των
εκλογών που θα γίνουν σε λίγες μέρες. Ο Σύλλο-
γος πρέπει να μείνει αντικειμενικός, κι έξω από κάθε
προεκλογική ανάμειξη. 

Κλείνοντας τον απολογισμό δράσης του απερ-
χόμενου Δ.Σ., θέλω να σας πω δυο λόγια για την
αναγκαιότητα ύπαρξης και δράσης του Συλλόγου
μας, τώρα που ο θεσμός του «Καλλικράτη» μπαίνει
σύντομα σε εφαρμογή. Πιστεύω λοιπόν ότι η ύπαρ-
ξη του Συλλόγου είναι αναγκαία όσο ποτέ μέχρι
τώρα. Πιστεύω ότι αν υπάρξει άμεση και ξεκάθαρη
συνεργασία μεταξύ του Τοπικού Συμβουλίου, του
Δημάρχου και του Συλλόγου, τότε θα έχουμε σί-
γουρα θετικά αποτελέσματα για το χωριό μας
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. 

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι, για να συνεχίσει ο
Σύλλογος την ύπαρξή του και τη δράση του, πρώ-
τα από όλα πρέπει να πιστέψουμε όλοι στο θεσμό
του Συλλόγου και της συλλογικότητας. Αυτό όμως
απαιτεί άμεση συμμετοχή όλων των μελών σε
κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου. Αυτό μπορεί να
γίνει μέσα από προτάσεις, ιδέες, αλλά πάνω απ’ όλα
είναι η ενεργή συμμετοχή όλων μας.

Ευχαριστώ. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Δ
εν έχω δεξιότητες ειδικού θρηνωδού, υποκαθι-

στώντας εν τίνι βαθμώ τις γνωστές ανά το πα-

νελλήνιο μοιρολογήτρες της ιστορικής Μάνης,

από την οποία έλκω την μακρινή καταγωγή μου. Όμως,

τούτο το καλοκαίρι, υπό το βάρος του ασήκωτου και αν-

θρώπινου συναισθήματος, μαζί με το πλήθος των συγ-

γενών και φίλων συμμετείχα στην άφατη θλίψη, για την

εκδημία του πεφωτισμένου δάσκαλου Κώστα Γεώργ. Δί-
πλα, εκ Μίνθης Ολυμπίας ορμώμενου. Βιάστηκε να «φύ-

γει», μπορώ να ισχυριστώ ενωρίς, αφού δεν είχε ακό-

μη προσεγγίσει το προσδόκιμο της ζωής και θα μπο-

ρούσε από τη θέση του αμέριμνου και ανιδιοτελούς συν-

ταξιούχου, όχι ως απόμαχος του βίου αλλά ως πρό-

μαχος ακαταμάχητων ιδεών, να προσφέρει πολύτιμες

υπηρεσίες, τόσο στην οικογένειά του, όσο και στην κοι-

νωνία. Αλλά η ζωή άλλα ορίζει και αφορίζει τους τυ-

χερούς από τους άτυχους, ασκεί την προνομία της.

Τύχη αγαθή, σε μια σύντομη παρένθεση της ζωής

μου, μου επιδαψίλευσε την ιδιότητα του μαθητού κον-

τά του και έκτοτε του αχώριστου φίλου, αγαπητού συγ-

γενούς και κυρίως του διαλεκτικού συζητητού επί θε-

μάτων με αφετηρία την αρχαία Ελληνική Γραμματεία και

τέρμα την σύγχρονη εν πολλοίς περίεργη εποχή μας.

Με την ως άνω ιδιότητά μου και εκείνη του καλο-

προαίρετου παρατηρητού ανέγνωσα ευκρινώς το πο-

λυδιάστατο, πολυσχιδές και πολυμερές των ικανοτή-

των του Δίπλα, την ευφυΐαν του και το πλούσιο τάλαντό

του, το οποίο αμελητί εγεώργησε στο έπακρο, προς

όφελος της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Αναφορικά με την

διάστασή του ως εκπαιδευτικού, διεπίστωσα την αξε-

πέραστη δύναμη τού γνωστικού του αντικειμένου,

χωρίς να προκαλεί το αίσθημα του κορεσμού και της σω-

ματικής ή ψυχικής κοπώσεως (βαρεμάρα). Προς τούτο

ήταν πολύτιμη η επικουρία του πηγαίου χιούμορ, όπως

δε μου διηγείτο ο ίδιος κάλεσε τη αδελφή του ν’ ανοί-

ξει την πόρτα του πατρικού σπιτιού του. Κι εκείνη ερώ-

τησε γιατί δεν έπραττε τούτο μόνος του, για να πάρει

την αφοπλιστική απάντηση ότι τα χέρια του απελάμ-

βανον την ησυχία και θαλπωρή στα θυλάκια του παν-

τελονιού του.

Έβλεπε τη ζωή από την οπτική του αστείου και χά-

ρις εις την διαλεκτική αυτήν επιβίωσε των διάφορων δει-

νών. Εκτός των άλλων, ήταν φορέας ευπρέπειας και

ήθους, επιθετικοί προσδιορισμοί ενός ολοκληρωμένου

ανθρώπου, που κληρονόμησε, υποθέτω, από τον προ-

πάππο μας Δημήτρη Δίπλα, πρωτοπαλίκαρο του εθνι-

κού αγωνιστού Γιώργη Κοντοβουνίσιου, η δε ειλικρίνεια

και εντιμότης του αποτελούσαν την οικεία πρακτική του

σε ολόκληρη τη βιωτή του.

Αυτή η δέσμη προσόντων, που ενδεικτικώς στα-

χυολογήσαμε, αλλά και η ευδόκιμος μετεκπαίδευσή του

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον ανέδειξαν επαξίως

στην επίζηλη θέση του Επιθεωρητού στοιχειώδους Εκ-

παιδεύσεως, όπου άφησε ανεξάλειπτα τα ίχνη της δια-

βάσεώς του. Και μπορείς, αγαπητέ εξάδελφε, να «κοι-

μάσαι» ήσυχος, γιατί κατέλειπες σημαντικό έργο, κα-

νένα δεν ζημίωσες, τουλάχιστον συνειδητά, εγκατα-

λείποντας τα εγκόσμια ανώδυνα και ανεπαίσχυντα.

Διόνυσος 17-08-2010
Σωκράτης Γρηγορόπουλος 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΠΟΥ  ΛΑΒΑΜΕ 

IN MEMORIAL
Κώστα Γεωργ. Δίπλα

Θα ήθελα με ετούτο τον τρόπο να βρε-

θώ μαζί σας και να δούμε, όσο είναι εφι-

κτό, κάποια πράγματα ανθρώπινα που

μάλλον έχουν και κοινό σημείο αναφοράς.

Και για να γίνω πιο σαφής, το σημείο

αυτό λέγεται Μάκιστος ή Μπαράκου. Πι-

στεύω λοιπόν ότι όπως κάθε τόπος έχει

κάποια χαρακτηριστικά δικά του, έτσι και

τούτο το χωριό έχει χώμα, πέτρες, νερά,

δένδρα, ζώα, σπίτια, αποθήκες, δρόμους

και σοκάκια, τοπωνύμια, ιστορία, παρόν και

μέλλον και πάνω από όλα ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

που το κατοίκησαν, το κατοικούν και θα

συνεχίσουν να το κατοικούν. Αυτοί οι άν-

θρωποι αξιοποιούν το χώρο, δίνουν  ζωή

στο χώμα που καλλιεργούν, στην πέτρα

που χτίζουν και την κάνουν σπίτι, αποθή-

κη, εκκλησιά, λινό, λιοτρίβι, αλώνι, κάν-

ταλο και βρύση. Αυτοί οι άνθρωποι, ο κα-

θένας για τους δικούς του προσωπικούς

λόγους βρίσκεται κοντά ή μακριά στην μη-

τέρα γη και όπως αισθάνομαι, με σιγουριά,

μακρύτερα από τους ανθρώπους της.

Αλάργεψε ο κόσμος και ενώ η ζωή του εί-

ναι σίγουρα καλύτερη, η ψυχή του είναι

χειρότερη. Το μυαλό του ναρκοθετήθηκε

στον ατομισμό, έκανε την κονόμα και την

προβολή αυτοσκοπό, κακά σημάδια, για-

τί ο εγωισμός μεγάλωσε και κάθε μέρα

που περνά κακιώνει ο άνθρωπος περισ-

σότερο. Έτσι κοινό μυστικό σε όλους εί-

ναι ότι υπάρχει, ότι πλανάται μια κακο-

δαιμονία, που περιέργως αφήνει ασχήμιες,

πληγές, ίσως, ίσως και απωθημένα. Για να

γίνω πιο κατανοητός, όλοι έχουν κάτι να

τους στεναχωρεί από κάποιον άλλο, όλοι

έχουν μέσα τους ένα παράπονο, μια ενό-

χληση, μια πίκρα, έναν θυμό που για τον

άλφα ή ωμέγα λόγο κάποιος άλλος τους

τον δημιούργησε. Παράδειγμα, «εις εξ

ημών» που σίγουρα δεν ήταν μόνος, είχε

και συνεργάτες, στις επόμενες βουλευ-

τικές εκλογές, αμέσως μετά τις φονικές

φωτιές κατασκεύασε ένα ψηφοδέλτιο με

υποψήφιους τους νεκρούς μας, μέσα στο

χωριό που  τους γέννησε. Βεβαιότατον εί-

ναι ότι τίποτα από το παρελθόν δεν έρ-

χεται να συνηγορήσει στο γεγονός. Άρα

τι μπορεί να πει κάποιος, όταν με αυτόν

τον επαίσχυντο τρόπο διασύρεται, σπι-

λώνεται, βεβηλώνεται η μνήμη ανθρώπων

που με τραγικό και μαρτυρικό τρόπο έχα-

σαν τη ζωή τους. Σε ποια γλώσσα πρέπει
να αναζητήσουμε χαρακτηρισμούς που
να τους ταιριάζουν. Εγώ θα το τολμήσω
στην ελληνική να πω ότι αποτελεί ιταμό
αποκύημα κάθε ανθρώπινης σκέψης και
φαντασίας, ένα έκτρωμα του ανθρώπινου
γένους. Αν βρισκόταν στην αρχαιότητα θα

εξοριζόταν δια βίου από τα Μακίστια Πε-

δία. Ιδού δείγμα τιμής στους νεκρούς μας.

Ιδού δείγμα μέγιστο αυτής της κακοδαι-

μονίας στα Μακίστια Πεδία και το τονίζω

χωρίς προσωπικό λόγο.

Έρχεται λοιπόν και μια απλή, σεβα-

στική, γλυκιά και ανθρώπινη δραστηριό-

τητα, ένα «λεύκωμα» για να δώσει, να

αποδώσει με ευθύ και ειλικρινή τρόπο, τιμή

στη μνήμη των ανθρώπων μας και στον

τόπο μας που χάνει άδικα τα παιδιά του,

την ομορφιά του, τη γαλήνη του. Είναι μία

χειρονομία που αλήθεια φανερώνει ανω-

τερότητα, καλή πίστη και ανθρωπιά. Μία

ταπεινή έκφραση του καλυτέρου γονιδί-

ου που δείχνει ότι υπάρχουν και καλής πά-

στας άνθρωποι, που σκέφτονται, εργά-

ζονται, προσφέρουν με ανεπιτήδευτο

τρόπο και χωρίς αντάλλαγμα στο συνάν-

θρωπο, χωρίς να προκαλούν, να προσβά-

λουν, να μειώνουν αλλά να στέκονται με

το δικό τους τρόπο αλληλέγγυοι συμπα-

ραστάτες της λύπης, μα και της χαράς.

Δεν είμαι ειδικός να γράφω εγκώμια,

θέλω όμως να πω μέσω αυτής της επι-

στολής μου δημόσια και φανερά ευχαρι-

στώ. Ευχαριστώ γιατί με αυτόν τον τρό-

πο μπορούν οι άνθρωποί μας να είναι πάν-

τα μαζί μας, μαζί με όλους μας κάθε μέρα

μέσα στο κάθε σπίτι που θα έχει ένα «λεύ-
κωμα μνήμης». Έτσι στήνεται μία γέφυ-

ρα καθημερινής επαφής και οι άνθρωποί

μας είναι κάθε μέρα δίπλα μας, να μας νιώ-

θουν  και να τους νιώθουμε. Αυτός είναι

ο τρόπος για να μείνουν ζωντανοί ανά-

μεσά μας. Να μας ορμηνεύουν με τον τρό-

πο τους.

Τώρα βέβαια μπορεί αυτό το λεύκωμα

να έχει και ατέλειες, να έχει κενά, να έχει

παραλείψεις. Όλοι έχουμε να πούμε για

κάτι που δεν μας άρεσε ή πως θα θέλαμε

να είναι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ας δο-

κιμάσουμε να βελτιώσουμε την πρώτη ει-

κόνα. Προτείνω λοιπόν να γίνει μία νέα

προσπάθεια ώστε όσοι έχουμε το παρα-

πονάκι μας να συνδράμουμε όλοι για γί-

νει ένας δεύτερος τόμος με όλα τα πα-

ραλειπόμενα. Χωρίς την πίεση του χρό-

νου, αλλά με τη σοφία που σε όλους μας

έφερε  ο πρώτος τόμος, να μελετηθεί, να

οργανωθεί και να γίνει πράξη ένα συμ-

πληρωματικό έργο ίσης αξίας, με υλικό και

προτάσεις που με υπευθυνότητα ο καθέ-

νας θα παρέχουμε στους οργανωτές του.

Τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να το θέ-

λεις. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά το τε-

λικό αποτέλεσμα στο χέρι μας είναι να δι-

καιώσει όλους. Ειρήνη ημίν, λοιπόν και ας

κρατήσουμε την ατάκα του Ποθο-Γιώργη

«ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ».

Σφίγγω το χέρι σε όλους
ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΟΘΟΣ

Κρέστενα 13-8-2010

Ανοικτή Επιστολή
Προς όλους εκ Μακίστου 
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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 8 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2010 

ΑΙΧΜΕΣ 

Υπάρχουν και άγραφοι νόμοι…

Είναι κάποιοι άγραφοι νόμοι που κάνουν τους ανθρώπους, στα μικρά

μέρη, να έρχονται πιο κοντά και να είναι αλληλέγγυοι, να μοιράζονται χα-

ρές και λύπες. Στην προκειμένη περίπτωση για τη δική μας μικρή κοινω-

νία του χωριού, μετά την καταστροφή του Αυγούστου του 2007 και την

τραγική απώλεια επτά συμπατριωτών μας, συγγενών ή φίλων από τα γει-

τονικά χωριά, ο Σύλλογος αποφάσισε να μην προβεί, για τρία χρόνια, σε

εκδηλώσεις πανηγυρικού χαρακτήρα, σε ένδειξη πένθους και σεβασμού

στους συγγενείς των νεκρών. Επί πλέον αυτή τη χρονιά, η Μάκιστος πεν-

θεί για τον ξαφνικό χαμό ενός από τα παιδιά της, του αείμνηστου Δημή-
τρη Κοκκαλιάρη. 

Μετά λύπης όμως διαπιστώσαμε ότι, του Αγίου Παντελεήμονα, διατέ-

θηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, όπως μας πληροφόρησαν, η πλα-

τεία Αγ. Ιωάννου, στη Μάκιστο και πραγματοποιήθηκε πανηγύρι, από κά-

ποιον ιδιώτη. Και μάλιστα ότι από τους Μακισταίους που συμμετείχαν, κα-

νείς δεν χόρεψε. Τι αξία λοιπόν είχε η «διατήρηση» ενός εθίμου, όταν η

ίδια η κοινότητα δεν συμμετείχε;

Το πένθος είναι κάτι βαρύ και δύσκολο για τον άνθρωπο. Και είναι κα-

τανοητό ότι, για τους ανθρώπους που μένουν στο χωριό, αυτά τα τρία χρό-

νια, ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά και τέτοια καταστροφή δεν είχε ξα-

νασυμβεί. Μπροστά σε τόσους και τόσα που χάθηκαν σε τούτο τον τόπο,

ήταν πολύ ασήμαντο το γεγονός, να περάσουμε ένα ακόμη καλοκαίρι χω-

ρίς γλέντια. Η ζωή συνεχίζεται και είναι μπροστά μας για όλα αυτά. 

Αν θέλετε το πιστεύετε…

Ακούσαμε πως με αφορμή τις προετοιμασίες που έλαβαν χώρα στη Μά-
κιστο για την τελετή παράδοσης-παραλαβής του οικισμού, κρίθηκε ανα-
γκαίο να «καθαριστεί» η γύρω περιοχή από κάθε τι που θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι αμαυρώνει την απαστράπτουσα εικόνα του νέου οικισμού,
κυρίως στο χώρο όπου θα γινόταν η εκδήλωση. Μέσα, λοιπόν, σε ό,τι μπο-
ρεί να αποτελεί ρυπογόνο στοιχείο συμπεριελήφθησαν και τα μικρά βλα-
στάρια των άγριων δέντρων (ασφένταμων) που δειλά, δειλά είχαν αρχί-
σει να κάνουν την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι για να
δείξουν ότι η φύση, σε πείσμα όλων των αντίξοων συνθηκών, έχει τον τρό-
πο, την υπομονή και τη σοφία να μεριμνεί και να αναγεννάται από τις στά-
χτες της.

Και ήρθε το «μακρύ» χέρι των εκτελεστών, των οργάνων της φαυλό-
τητας που ασελγεί σ’ αυτή τη φύση να σταματήσει την αναγεννητική προ-
σπάθειά της.

Τι να πει κανείς! Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πως ο μεγαλύτε-
ρος εχθρός της γης, το μεγαλύτερο θηρίο, είναι ο άνθρωπος, ο σκεπτό-
μενος άνθρωπος, που με το νου του έφτιαξε πολιτείες και νόμους και θαρ-
ρεί πως μπορεί να διαφεντεύει τα πάντα επί της γης.

Αν κάποιος ευαίσθητος παρατηρητής δει το βάθος και τη σημειολογία
αυτής της ενέργειας θα πρέπει να περιπέσει σε κατάσταση κατάθλιψης
και απύθμενης απελπισίας για την κατάντια του κόσμου μας. Σε λίγες μέ-
ρες καλούμαστε να εκλέξουμε πολιτικούς άρχοντες. Και θα πάμε στην κάλ-
πη, κομπάζοντας, θεωρώντας ότι η πράξη αυτή αποτελεί ύψιστη ενέργεια
συνειδητοποιημένου πολίτη,  που μπορεί και ξέρει να ορίζει τον τρόπο του
ζειν, που έχει συνείδηση του «πολιτεύεσθαι». Μύθος, πλάνη οικτρή! Τίποτα
δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Άνθρωποι που δεν εξανίστανται βλέποντας
μια τέτοια αποτρόπαια πράξη και δεν δηλώνουν την αντίθεσή τους, δεν
είναι δυνατόν να λέγονται πολιτικά όντα, αλλά αγέλη και μάλλον θα ήταν
σοφότερο να τους αφαιρεθεί και αυτό το δικαίωμα ψήφου, γιατί με αυτήν
την ψήφο ασχημονούν κατά της συλλογικής ευθύνης, της συνείδησης και
της ανθρώπινης υπόστασης.

Ποιος έδωσε την ανόσια διαταγή να κοπούν τα βλαστάρια;
Ποιος υλοποίησε μια τέτοια ασεβή απόφαση;
Ποιος πολίτης είδε αυτήν την πράξη και δεν αντέδρασε;
Ποιος τόλμησε να βγει στα μικρόφωνα μετά από αυτό το γεγονός και

να μιλήσει για αγάπη προς τον τόπο μας; Υποκρισία, υποκρισία …και
πάλι… υποκρισία…

Παραλειπόμενα

Ο Σύλλογος προσεκλήθη στην εκδήλωση παράδοσης

των κατοικιών τόσο από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη, τηλεφω-

νικά όσο και από το Δήμο Ζαχάρως, με πρόσκληση, όπως άρ-

μοζε στο τυπικό της συγκεκριμένης εκδήλωσης.  

Στο πρόγραμμα όμως της εκδήλωσης, πρώτον, δεν συμ-

περιελήφθη στον κατάλογο των ομιλητών  εκπρόσωπος του

ΔΣ και δεύτερον, δεν διαβάστηκε από τον οργανωτή-συντο-

νιστή το χαιρετιστήριο μήνυμα το οποίο απέστειλε το ΔΣ για

την συγκεκριμένη τελετή. 

Πώς να χαρακτηριστεί ένα τέτοιο γεγονός; 

Οι χαρακτηρισμοί «άστοχο»  και «απρεπές» θα ήταν ίσως

επιτυχείς; Θα μπορούσε κανείς να πει πως ήταν μια σκόπιμη

ενέργεια; Δεν θα ήταν απίθανο να το υποθέσουμε, αφού το

να αγνοηθεί έτσι επιδεικτικά ο Σύλλογος, ο οποίος είναι θε-

σμός, με πάνω από 30 χρόνια ζωής και μέλη του είναι 130 Μα-

κισταίοι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ένα τυχαίο

γεγονός. Θεωρούμε  ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν το «χρίσμα»

του τελετάρχη δεν θα ήταν δυνατόν να υποπέσουν σε τέτοιο

χονδροειδές ατόπημα μόνο από αφέλεια ή επιπολαιότητα. Δυ-

στυχώς, όμως, η απρέπεια αυτή δεν στρέφεται κατά του συγ-

κεκριμένου Δ.Σ, με το οποίο μπορεί να διαφωνεί κάποιος και

το οποίο άλλωστε αλλάζει κάθε τόσο, αλλά «αγκαλιάζει»  την

κοινότητα ολόκληρη.

Σε μια τέτοια κορυφαία στιγμή για το χωριό δεν ήταν δυ-

νατόν να αγνοηθεί ή να παραγκωνιστεί ο μοναδικός φορέας

συλλογικότητας της κοινότητάς μας.

Στην προκειμένη περίπτωση τελετάρχης και συντονιστής

ήταν συμπατριώτης μας, εκλεγμένος θεσμικός εκπρόσωπος

στο Δήμο. 

Είχε την υποχρέωση, στα πλαίσια της δημοκρατίας, να σε-

βαστεί τον θεσμό και  να φροντίσει για την διατήρηση της ενό-

τητας εκείνων που ο ίδιος εκπροσωπεί. 

Τέτοιες πράξεις που τορπιλίζουν αυθαίρετα την ενότητα,

άλλα εξυπηρετούν και σίγουρα δεν ωφελούν το σύνολο των

Μακισταίων, τους οποίους οι πρωτεργάτες και οργανωτές της

εκδήλωσης λένε πως τιμούν και υπηρετούν. 

Κεραίες

Ένα πρόβλημα που απασχόλησε τους κατοίκους το τε-

λευταίο διάστημα είναι η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλε-

φωνίας, της εταιρείας vodafon, στη θέση «Κολλά τ’ αχούρι».

Το θέμα έχει απασχολήσει περισσότερο συμπατριώτες των

οποίων τα σπίτια βρίσκονται στη θέση Δάφνη καθώς και στον

Αι Γιώργη δεδομένου ότι η απόσταση από την εν λόγω κεραία

είναι μικρή. Το Δ.Σ. απέστειλε επιστολή στη vodafon ζητών-

τας επεξηγήσεις κατά πόσο είναι σύννομοι με τη συγκεκρι-

μένη νομοθεσία.

Τους ίδιους προβληματισμούς έχουμε και για την κεραία

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ που βρίσκεται στη

θέση «Αλώνια», διότι είναι κι αυτή σε πολύ κοντινή απόστα-

ση από τα σπίτια.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι και ο κεντρικός μετασχηματιστής

της ΔΕΗ που είναι τοποθετημένος στο κέντρο του χωριού σε

κολώνα η οποία βρίσκεται μέσα στην αυλή σπιτιού(!) και αστα-

μάτητα εκπέμπει σπινθήρες.

Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν και τα τρία θέματα

άμεσα, διότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. 
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