
Έ
να θέμα που απασχολεί εδώ
και δεκαετίες - κυριολεκτικά -
το χωριό μας αλλά και την ευ-

ρύτερη περιοχή είναι το θέμα της οδι-
κής σύνδεσης της Μακίστου με την
Ζαχάρω, μέσω της οδού Ζαχάρως –
Πλατιάνας, ένας δρόμος που εξυπη-
ρετεί επίσης τον άξονα Ανδρίτσαινα
- Ζαχάρω και κατ’επεκταση όλη την
νότια πλευρά της πρώην επαρχίας
Ολυμπίας (δείτε και στην σελίδα 4
ιστορικά ντοκουμέντα). Ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια και εξαιτίας της
πυρκαγιάς του 2007 η κατάσταση
έχει χειροτερεύσει και ταλαιπωρεί
αφάνταστα όλους μας. Ο δρόμος βυ-
θίζεται σε διάφορα σημεία, άλλοτε
επιτρέποντας μόλις και μετα βίας την
διέλευση οχημάτων άλλοτε καθι-
στώντας την εντελώς αδύνατη. Στην
προηγούμενη Μακιστία είχαμε γρά-
ψει «Θα μπορούμε να πάμε στο χω-
ριό;» Δεν μπορούσαμε να φαντα-
στούμε ότι αυτό θα συνέβαινε, δη-
λαδή να μην μπορούμε, πριν ακόμα
φτάσει η εφημερίδα σε κάποιους
μακρινούς συνδρομητές μας. Δυ-
στυχώς οι ανησυχίες επαληθευτήκαν
και η κατάσταση έφτασε στο απρο-
χώρητο. Ο δρόμος παρουσιάζει κα-
θιζήσεις σε μήκος δύο χιλιομέτρων,
ενώ στο σημείο Ασίκελος, όπως φαί-
νεται στην φωτογραφία,  κατέρρευ-
σε σε μήκος 80 μέτρων με αποτέλε-
σμα να είναι αδιάβατος  ακόμη και για
πεζούς. Ήταν μεγάλη τύχη το ότι δεν
είχαμε τραυματισμούς, ή ακόμα χει-
ρότερα θύματα, καθώς λίγο πριν την
επιβεβαίωση της καθίζησης, είχαν πε-

ράσει χωριανοί μας από το σημείο. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκρι-
μένο σημείο αμέσως μετά τις φωτιές
είχε επισημανθεί από αυτοψία του κα-
θηγητή κ. Λέκκα ως ιδιαίτερα επίφο-
βο για καθίζηση. Επίσης, από τη δια-
σταύρωση για Αρτέμιδα (από τον
κάτω δρόμο) έως τη Μάκιστο, η κα-
τάσταση του δρόμου είναι απαρά-
δεκτη και άκρως επικίνδυνη. Στο δε
σημείο Πετσούρια, αν δεν ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα, τότε σίγουρα
στο μέλλον θα έχουμε ένα ανάλογο
φαινόμενο με τον Ασίκελο. Οι χω-
ριανοί μας και οι συμπατριώτες από
την Αρτέμιδα υπέστησαν τεράστια
ταλαιπωρία αναγκασμενοι να κά-
νουν μεγάλο γύρο είτε από τις Τρύ-
πες είτε από την Σμέρνα για να φτά-
σουν στην Ζαχάρω για τις δουλειές
τους οι νέοι, τους γιατρούς οι γε-
ροντότεροι και το σχολείο τα παιδιά,

με κόστος τόσο σε χρόνο και σε χρή-
μα λόγω απόστασης και καυσίμων για
περισσότερο από ενάμισι μήνα. Τε-
λικά με πρωτοβουλία του Συλλόγου
Κουμουθεκρέων και ιδιωτών ανα-
κτήθηκε προσωρινά και πρόχειρα η
διέλευση των οχημάτων που εξακο-
λουθεί να είναι δυσχερής και ιδιαι-
τέρως επικίνδυνη στο σημείο. 

Το θέμα αναδείχθηκε και από
βουλευτές οι οποίοι έκαναν σχετικές
επερωτήσεις στην Βουλή. Σε απάν-
τηση ήρθε ο Υφυπουργός Υποδομών
να δηλώσει αναρμόδιος (!), ενώ η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση (σ.σ. δεν
πρόκειται για την εκλεγμένη Αυτο-
διοικητική Περιφέρεια Δυτ. Ελλά-
δος) με λίγα λόγια λέει ότι οι λύσεις
που δίδονται είναι προσωρινές, απο-

κλείει την νέα χάραξη και απορρίπτει
έργα που θα έδιναν μόνιμη λύση ως
πανάκριβα. Διαβάστε στην συνέχεια
το κείμενο της απάντησης της Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση που αναφέ-
ρεται γενικά στην Ηλεία και ειδικά
στην περιοχή μας, όπως το βρήκαμε
στο ειδησεογραφικό ιστότοπο
«www.iliatora.gr»

«Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε
Ηλείας με εργολαβίες συντηρήσεων
με προϋπολογισμούς που πλησιά-
ζουν κατ’ έτος το ποσό του 1.000.000
€, προβαίνει σε αποκαταστάσεις ζη-
μιών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του
Ν. Ηλείας που το μήκος του υπερ-
βαίνει τα 840 χλμ. Οι εργασίες περι-
λαμβάνουν επούλωση λάκκων,
ασφαλτικούς τάπητες κατά τμήματα,
στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις,
άρσεις καταπτώσεων οδοστρωσίες,
αντιστηρίξεις κλπ. 

Το επαρχιακό δίκτυο στο νότιο
τμήμα του Ν. Ηλείας έχει πράγματι
σοβαρό πρόβλημα καθιζήσεων-κα-
τολισθήσεων το οποίο επιδεινώθηκε
μετά τις πυρκαγιές του 2007. Στον
άξονα από Ζαχάρω-Αρήνη προς Αρ-
τέμιδα και Μάκιστο υπάρχουν καθι-
ζήσεις που σημειώνονται κάθε χρό-
νο, μετά από έντονες βροχοπτώ-
σεις και αποκαθίστανται με προσω-
ρινές λύσεις οδοστρωσιών, έργων
αποστράγγισης και ασφαλτικών τα-
πήτων, δεδομένου ότι αφενός νέες
χαράξεις δεν είναι εφικτές λόγω
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ΙΛΙΟΝ 
Κωδικός: 3087

δ

Διαβάζοντας  φωτογραφίες 

σελ.  4 Ιστορικό  ντοκουμέντο 

σελ.  5

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Μετά  τις  Φωτιές  η  Απομόνωση 

ιαβάστε σ’ αυτό το φύλλο 

Καλησπέρα σας κε Λέκκα, σας
ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε.

Μ: Θελήσαμε τη συμβολή σας
γιατί έχετε γνώση της περιοχής
μας, έχετε κάνει με δική σας πρω-
τοβουλία κάποιες μελέτες και
έρευνες γεωλογικού περιεχομε-
νου στην περιοχή μας. Όπως γνω-
ρίζετε έχει πέσει ένα τμήμα του
δρόμου που ενώνει την Μάκιστο
με την Ζαχάρω και μάλιστα στο
σημείο που είχατε βγάλει μία φω-
τογραφία κατά την διάρκεια της
μελέτης σας που το υποδεικνύα-
τε ως επίφοβο για καθίζηση.

Λ: Ναι μάλιστα, μιλάμε πλέον

για βύθιση.
Μ: Και μάλιστα σε ένα μήκος

80 περίπου μέτρων... Τί έχετε να
μας πείτε γενικά για την κατά-
σταση;

Λ: Κοιτάξτε να δείτε πως
έχουν τα πράγματα. Δεν εκπλήσ-
σομαι που εξελίχθηκε το φαινό-
μενο, αν και είναι λυπηρό να απο-
κόπτεται ένας οδικός άξονας και
να αποκόπτονται οι κάτοικοι, αυτά
είναι φαινόμενα που ουσιαστικά
είναι εύκολο να τα δει κανένας,
δεν ήταν μια δύσκολη περίπτωση
πρόβλεψης βάσει των δεδομέ-
νων... Και είναι εύκολη γιατί πρώ-

Συνέντευξη  του  Καθηγητή  Γεωλογίας  Πανεπιστημίου  Αθηνών 

κ. Ευθύμιου  Λέκκα 

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 6

O καθηγητής  Γεωλογίας  κ.  Λέκκας 
απεδέχθη  την  πρόσκλησή  μας  να  βρεθεί 

στο  χωριό  μας  εντός  του  Απριλίου 
για  εκ  νέου  αυτοψία  της  κατάστασης 

στο  δρόμο  μας. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 

Εκδότης:
Φώτης Βλάχος  

Κιν.: 6972719139 
e-mail: vlachosfotis@gmail.com 

Διευθυντής:
Διονύσης Κοκκαλιάρης  

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Ρούμελης 107 Αργυρούπολη 

Τ.Κ. 16451 
Τηλ.: 210 9960819 

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
ο τεύχος αυτό αφιερώνεται κατά κύριο λόγο

στο φλέγον ζήτημα της οδικής σύνδεσης του

χωριού μας, το οποίο μας ταλαιπωρεί πολλά

χρόνια και σιγά σιγά μετά και τις φωτιές φτάνει στο

απροχώρητο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσει

όπως φαίνεται να μας απασχολεί. Θα θέλαμε να

απαντήσουμε σε κάποιες αιτιάσεις σχετικά με τους

στόχους και την ανεξαρτησία της εφημερίδας μας.

Η εφημερίδα είναι όργανο του Συλλόγου, αναδει-

κνύει τις πρωτοβουλίες του Δ.Σ. και παρουσιάζει θέ-

ματα που ενδιαφέρουν το χωριό μας και την ευρύ-

τερη περιοχή μας, θίγοντας τα κακώς κείμενα και επι-

κροτώντας τις καλές προσπάθειες. Δεν υπάρχουν

εξαρτήσεις, έχουμε καλόπιστη προσέγγιση, διάθε-

ση συνεργασίας με όποιον μπορεί να προσφέρει

στον τόπο, δεν επιθυμούμε τις συγκρούσεις αλλά

τις συνθέσεις. Διατηρούμε δε το δικαίωμα πιεστικής

και μαχητικής κριτικής όταν το θεωρούμε ανα-

γκαίο και αποτελεσματικό. Η απουσία πατριωτών που

έχουν προσφέρει τα μέγιστα στον Σύλλογο και την

Μακιστία όλα αυτά τα χρόνια δεν δίνει δικαίωμα αμ-

φισβήτησης των συνεχιστών της προσπάθειας μας.

Έχουν όλοι το δικαίωμα στην ξεκούραση ώστε εν-

δεχομένως να επανέλθουν με νέα όρεξη στις επάλ-

ξεις. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι λίγο ή πολύ τα ίδια

πρόσωπα ανακυκλωνόμαστε στην προσπάθεια να

κρατήσουμε άσβεστη την χειμαζόμενη έννοια της

αλληλεγγύης και κοινότητας στα χωριά μας και

στους Συλλόγους μας. Εμείς τους θέλουμε όλους

κοντά μας, να συνδράμουν στις ενέργειες του

Συλλόγου και να βοηθήσουν στην εφημερίδα με άρ-

θρα, θέσεις και ιδέες.

Κοινωνικά 
Γεννήσεις 
• Ο Κατσαμπούλας Ασημάκης και η σύ-

ζυγός του Βασιλεία απέκτησαν κόρη στις

11/2/2011. 

• Η Διονυσία (Διώνα) Π. Αθανασοπούλου

και ο σύζυγός της Αργύρης Φράγκου απέ-

κτησαν αγόρι στις 15/1/2011 στην Καλαμάτα. 

• Ο Ειρηναίος Αθανασόπουλος και η σύ-

ζυγός του Φιλοθέη απέκτησαν αγόρι στις

28/1/2011. 

Ο Σύλλογος και η Μακιστία τους εύχον-

ται να τους ζήσουν. 

Νέος Επιστήμονας 
Ο συμπατριώτης μας Γιάννης Γεωργίου

Λαμπρόπουλος ασκεί το επάγγελμα του ει-

δικού χειρουργού στο Νοσοκομείο Μεσο-

λογγίου “Χατζηκώστα”από το 2009. Του ευ-

χόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Θάνατοι 
• Η Αγγελική Λαμπροπούλου σύζυγος Γε-

ωργίου ετών 86 απεβίωσε στις 3/4/2011. Η

ταφή της έγινε στις 6/4/2011 στην Μάκιστο. 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Γιώργος Κοκκαλιάρης ..........................100$ Καν. 

Θεόδωρος Π. Λαμπρόπουλος ......................4 0 €  

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την

οικονομική ενίσχυση. 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ:

Κοκκαλιάρης Στάθης 6972013232, Βλάχος Φώτης 6972719139, 

Αργυροπούλου Γιούλα 210 5912400 

... Και ενώ η εφημερίδα βρί-

σκεται στο τυπογραφείο, συνέβη

το δυσάρεστο γεγονός της απώ-

λειας της πολυαγαπημένης μας

φίλης και συγγενούς, Ντίνας

Αθανασοπούλου του Αλέξη και

της Διονυσίας.

Η λύπη μας είναι μεγάλη.

Αυτή την στιγμή, το λιγότερο

που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχη-

θούμε συλλυπητήρια μέσα από

την καρδιά μας στους πρώτους

συγγενείς και να  είναι το χώμα

της ελαφρύ.

Στη μνήμη μας θα είναι πάν-

τα ζωντανή με το γέλιο της και

την καλή της την καρδιά.

Καλό σου ταξίδι πολυαγαπη-

μένη μας.

Φώτης Γ. Βλάχος 

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ  ΝΤΙΝΑ... 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικο-

νομικές περιστάσεις του τόπου μας το Δ.Σ.

αποφάσισε να μειώσει το ύψος των συνδρο-

μών στον Σύλλογο, οι οποίες διαμορφώνον-

ται ως εξής. 

Ατομική Συνδρομή: 15 ευρώ

Συνδρομή Ζεύγους: 20 ευρώ

Συνδρομές για Φοιτητές, Άνεργους, Στρα-

τευμένους και Μόνιμους Κάτοικους: 1 ευρώ

Η δύναμη του Συλλόγου είναι τα μέλη του

και οι συνδρομές και οι ενισχύσεις τα μόνα οι-

κονομικά μέσα που έχει για να πετύχει τους

σκοπούς του. Ελπίζουμε να υπάρξει αντα-

πόκριση και να καλύψουν όλοι τις συνδρομές

τους.

Συνδρομή  (μείωση  και  αποστολή) 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” 
Η εφημερίδα μας βγαίνει με κόπο και μεράκι και συνεπάγεται και οικονομικό κόστος.

Ενισχύστε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Μπορείτε να απο-

στείλετε την ενίσχυσή σας ταχυδρομικά στην διεύθυνση της εφημερίδος (υπ’όψη κου

Βλάχου Φώτη, Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 16344) και θα σας αποστέλουμε ταχυδρομι-

κά την απόδειξή σας  
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τον την περιοχή αυτή την είχαμε ερευνήσει ανα-
λυτικά και την Ηλεία γενικότερα τα δεκαπέντε τε-
λευταία χρόνια οπότε ξέραμε την παθολογία της
και δεύτερον επειδή είναι τέτοια η φύση των φαι-
νομένων που «οφείλουν» να συνεχίσουν. Βέβαια
η εξέλιξη των φαινομένων αυτών επιταχύνθηκε
μετά την μεγάλη πυρκαγιά, η διάβρωση των εδα-
φών και οι κατολισθήσεις ουσιαστικά επιταχύν-
θηκαν κατά πολύ και εμφανίστηκαν σε θέσεις που
δεν είχαν τόσο μεγάλους ρυθμούς εξέ-
λιξης... επιταχύνθηκαν λόγω της πυρ-
καγιάς η οποία επέδρασε καταλυτικά
σε όλο το γεωπεριβάλλον της Ηλείας. Και
βέβαια και στο σημείο αυτό (σημ. Όπου
έπεσε ο δρόμος) όπου επειδή έχουμε να
κάνουμε με φαινόμενα διάβρωσης φαί-
νεται πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή του
δάσους, όχι στην προφύλαξη των πρανών
από την καθίζηση αλλά στην καθυστέ-
ρηση. Από την στιγμή που έφυγε το δά-
σος τα πράγματα εξελίσσονται ανεξέ-
λεγκτα.

Μ: Να σας δείξουμε και κάποια βίντεο
από την καθίζηση... Εσάς που έχετε δει
τόσα πολλά ενδεχομένως να μην σας εκ-
πλήσσει εμας πάντως μας άφησε άφω-
νους.

Λ: Ναι, ας τα δούμε, δεν τα έχω δει
Μ: Ας δούμε πρώτα τα βίντεο από το

ειδησεογραφικό ιστότοπο «iliatora», με το
σημείο της καθίζησης. Ο ιστότοπος είχε
ειδοποιηθεί από χωριανούς μας

Λ: Όλο αυτό ε;... Μάλιστα...κροκαλοπαγή* εκεί
πέρα.

Μ: Είναι το σημείο που είχατε υποδείξει σωστά;
Λ: Ναι
Μ: Να δούμε τώρα το βίντεο του ρεπορτάζ της

ΝΕΤ που είχε προβληθεί στο κεντρικό δελτίο ει-
δήσεων.

Λ: ... Είναι φοβερό... (μετά την αναφορά του ρε-
πόρτερ για το πρόβλημα και στον υπόλοιπο δρό-
μο) Πλατιάνα και τα λοιπά, ναι...

Μ: Σας σημειώνουμε ότι ο δρόμος αυτή την
στιγμή είναι οριακά περατός, μετά απο πρόχειρη
παρέμβαση του Συλλόγου της Αρτέμιδας και ιδιω-
τών, απλά με την επίθεση χώματος...

Λ: Κατάλαβα, τον εξομάλυναν λιγάκι... Πάλι θα
πέσει...

Μ: Κάθε φορά επικοινωνούμε πριν ανέβουμε για
το αν περνάει ή όχι ο δρόμος, αλλά στο μεσοδιά-
στημα μετά από μία βροχή μπορεί να ξανακλείσει..

Λ: Εκεί θέλει ή καινούρια χάραξη, να πάει κα-
νείς με καινούργια χάραξη, κάτι που θα απαιτήσει
μεγάλο χρονικό διάστημα ή να κάνει μια μελέτη
εξειδικευμένη ώστε να μπορέσει να γίνει ένας δρό-
μος σωστά φτιαγμένος, ώστε να μην υφίσταται και
τόσες πολλές παραμορφώσεις.

Μ: Θέλουμε την επιστημονική σας γνώμη για-
τί έχετε περπατήσει την περιοχή και υπάρχουν και
σε άλλα σημεία προβλήματα, ειδικά από την δια-
σταύρωση και μετά, όπου στενεύει και έχει βυθί-
σει σε πολλά σημεία...

Λ: Ναι σωστά, το θυμάμαι, έχει βυθίσει. 
Μ: Και η ίδια αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και

μέχρι και μετά το χωριό. Τί λέτε για αυτό το κομ-
μάτι του δρόμου, ένα διαφορετικό πλέον κομμάτι.
Έχει πλέον νόημα να γίνει απλά στήριξη και να σπα-
ταληθούνε πόροι που μπορεί να μην αποδώσουν ή
πρέπει να πάμε σε νέα χάραξη;

Λ: Δεν μπορώ να εκτιμήσω τώρα τι θα πρέπει
να γίνει. Θα πρέπει αρχικά να γίνει μια προμελέ-
τη σκοπιμότητας. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο αξί-
ζει ή δεν αξίζει. Και εφόσον από την προμελέτη
προκύψει ότι αξίζει να φτιαχτεί ή να πάμε σε νέα

χάραξη ή να γίνει μια άλλη παρέμβαση, τότε θα
πρέπει να γίνει μια μελέτη σε επίπεδο οριστικής με-
λέτης. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια προμελέ-
τη διαφορετικά..

Μ: Μα ήδη υπάρχει μία μελέτη για ένα δρόμο
από την Ανδρίτσαινα μέχρι την Ζαχάρω που θα ένω-
νε τις δύο αυτές πόλεις και θα μείωνε σημαντικά
και τον χρόνο διαδρομής, αλλά δεν προχώρησε για-
τί απαιτούσε πολλά κονδύλια.

Λ: Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση φθηνή αλλά
πραγματοποιήσιμη και βιώσιμη, διότι με τις τρέ-

χουσες συνθήκες μεγάλοι οδικοί άξονες ή μεγά-
λα τεχνικά έργα κατά την γνώμη μου δεν πρόκει-
ται να γίνουν.

Μ: Οπότε τι λέτε για το κομμάτι από την δια-
σταύρωση της Ατρέμιδας μέχρι την Μάκιστο όπου
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μπορεί να μην έχει βυ-
θιστεί ακόμα αλλά εμείς που το βλέπουμε καθη-
μερινά μας φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου...

Λ: Θέμα χρόνου!
Μ: Συμφωνείτε και σεις, ναι. Υπάρχει ένα ση-

μείο το οποίο μας ανησυχεί πολύ, 150 μέτρα πριν
τον Αγ. Γεώργιο στην θέση «Πετσούρια, όπου βρί-
σκεται ένα γεφυράκι, το έχετε υπόψη σας;

Λ: Αν έβλεπα τον χάρτη θα θυμόμουνα τα πάν-
τα..

Μ: Είναι δύσκολο να τον εντοπίζαμε τον χάρ-
τη κάπου τώρα;

Λ: Δυστυχώς ναι... Αλλά και να το θυμηθώ δεν
έχει νόημα... αυτή την στιγμή πρέπει να κινηθείτε
ως εξής... Κατ’αρχήν από την πρώην Νομαρχία
Ηλείας τι σας λένε;

Μ: Μας έχουν ενημερώσει εγγράφως ότι κον-
δύλια έχουν μεταφερθεί από την Περιφέρεια στην
Νομαρχία και στην συνέχεια στην Δημαρχία, αλλά
αυτά τα χρήματα δεν έφτασαν.

Λ: Από πείρα άλλων καταστάσεων που έχω αν-
τιμετωπίσει λέω είναι δύσκολη η κατάσταση διότι
πρώτον αυτήν την στιγμή γίνεται απογραφή σε δή-
μους, περιφέρειες δεν κινείται καθόλου χρήμα. Δεύ-
τερον επειδή δεν έχουν ψηφιστεί οι προϋπολογι-
σμοί των Περιφερειών, των Καλλικρατικών Δήμων,
δεν υπάρχει περίπτωση να διατεθούν χρήματα από
προϋπολογισμό για έργο. Τρίτον, έστω και αν χα-
ρακτηριστεί ο δρόμος έργο έκτακτης ανάγκης,
υπάρχει διχογνωμία για το ποιός έχει την ευθύνη
της υλοποίησης έργων έκτακτης ανάγκης, η κρα-
τική περιφέρεια (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ) ή η αυ-
τοδιοικητική Περιφέρεια (Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδος) που εδρεύουν και οι δύο στην Πάτρα. Η Αυ-
τοδιοικητική Περιφέρεια δεν έχει ακόμα αναλάβει
μέχρι τον Ιούνιο που λέει ο νόμος, ενώ η κρατική

δεν αναλαμβάνει λέγοντας ότι είναι αρμοδιότητα
της αυτοδιοικητικής. Υπάρχει μία σύγχυση και δεν
βλέπω να γίνεται τίποτα απολύτως μέχρι τον Ιού-
νιο.

Μ: Ούτως ή άλλως το πρόβλημα υπάρχει τον
χειμώνα, μέχρι τότε να έχουμε μια ψιλοεπισκευή
και τον χειμώνα να έχουμε τα ίδια και χειρότερα.

Λ: Ναι 
Μ: Μακάρι τον Ιούνιο να λυθεί το θέμα
Λ: Τον Ιούνιο μάλλον θα ενεργοποιηθεί το σύ-

στημα, θα πάρει καιρό, γιατί και να δοθούν τα χρή-
ματα πρέπει να γίνουν οι μελέτες, κάτι που
δεν είναι εύκολο.

Μ: Έχετε υπόψη σας τις χρονικές απαι-
τήσεις για τις μελέτες αυτές;

Λ: Χρειάζεται τουλάχιστον ένας μήνας
για την προμελέτη, ενώ την διάρκεια της
οριστικής θα την υπαγορεύσει η προμελέ-
τη, αλλά δύο-τρεις μήνες χρειάζονται
οπωσδήποτε. Εκτός αν γίνει κάτι πρόχειρο
που θα χαλάσει ξανά.

Μ: Μία άλλη ερώτηση που μας απα-
σχολεί είναι το θέμα των καμένων δέντρων.
Είχαμε κάνει από την αρχή εκκλήσεις για να
γίνει μια έγκαιρη και σωστή διαχείριση
των δέντρων αυτών. Αυτόν τον καιρό, τρει-
σίμισι χρόνια μετά, υπάρχει μια δραστη-
ριότητα στο βουνό με κοπή δεντρων. Τα δέν-
τρα τραβιούνται με συρματόσκοινα και
ανησυχούμε μήπως τώρα που έχουν φυ-
τρώσει και τα νέα δέντρα, καταστραφούν
και αυτά, δεν υπάρχει ανανέωση και γίνει
ακόμα χειρότερο το θέμα της διακράτησης

του χώματος. Τι θα λέγατε για αυτό.
Λ: Θα πρέπει να υπάρξει κάποια επίβλεψη από

το Δασαρχείο. Τα δέντρα που πρέπει να κοπούν,
να κοπούν αλλά η αποκομιδή των κορμών να γί-
νει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μην κατα-
στραφούν τα νέα.

Μ: Υπάρχει ζήτημα δηλαδή να υπάρχουν και στο
μέλλον κατολισθήσεις επειδή το δάσος δεν θα ανα-
νεωθεί;

Λ: Ναι, πάντα θα υπάρχει αν δεν ανανεωθεί.
Μ: Και εμείς ανησυχούμε για τα μικρά κυρίως. 
Λ: Το Δασαρχείο θα πρέπει να επέμβει.
Μ: Είχαμε επικοινωνήσει με το Δασαρχείο και

μας είπαν ότι ναι μεν είναι πια αργά τώρα που κό-
βονται, είναι και θέμα το πώς κόβονται.

Λ: Υπάρχει και το όλο σύστημα που δρα εκει
πέρα.

Μ: Άρα πρέπει να πιέσουμε το Δασαρχείο για
καλύτερη επίβλεψη της κοπής.

Λ: Να γίνει όσο λιγότερη αραίωση του δάσους
είναι εφικτό.

Μ: Γνωρίζετε αν πρέπει πια να κοπούν τα δέν-
τρα; Ίσως ακόμα και τα καμένα με κάποιες ρίζες
τους συγκρατούν κάποιο χώμα..

Λ: Δεν γνωρίζω αυτό είναι θέμα Δασολόγου.
Μ: Μία τελευταία ερώτηση σχετικά με τον δρό-

μο για την Πλατιάνα με τον οποίο έχετε ασχολη-
θεί, συνδέει και το αρχαίο κάστρο Αίπυ και υπάρ-
χει κίνδυνος και για το χωριό και για τον δρόμο
αυτό που συνδέει την Μάκιστο με τον άξονα Αν-
δρίτσαινα – Κρέσταινα. Είναι το ίδιο επικίνδυνος;

Λ: Έχει κατά σημεία μεγάλη επικινδυνότητα και
αυτός ο δρόμος. Είχαμε προτείνει έργα και πριν και
μετά την πυρκαγιά. Είχαμε κάνει μελέτη πριν
δέκα χρόνια, διότι είχαν ήδη εκδηλωθεί προβλή-
ματα. Τώρα πια έχουν επιδεινωθεί από την φωτιά.
Μετά την πυρκαγιά ξανά κάναμε μία προμελέτη
εκεί, υπάρχει αρκετή επικινδυνότητα.

Μ: Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνολική
μελέτη από Ζαχάρω μέχρι Πλατιάνα;

Λ: Ναι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο οδικού

Συνέχεια στη σελ. 6

Συνέντευξη  του  Καθηγητή  Γεωλογίας  Πανεπιστημίου  Αθηνών 

κ. Ευθύμιου  Λέκκα 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Η συντακτική ομάδα της Μακιστίας 
μαζί με τον Καθηγητή κ. Λέκκα 
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων 

και η εφημερίδα «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» 

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά 

και Χριστός Ανέστη 

Ο Πρόεδρος 

της Μακίστου εύχεται σε όλους 

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 

Ο δρόμος έχει απασχολήσει την Κοινότητα Μακίστου από την αρχή της ύπαρξής της. Σας παρουσιάζουμε την απόφαση του Κοινο-

τικού Συμβουλίου της 25/6/1931 το οποίο ψηφίζει την χάραξη και την κατασκευή αμαξιτής οδού από την γέφυρα Μποκαρίνου έως τα

όρια της γειτονικής κοινότητας Πλατιάνας ενώνοντας τις οδούς Ζαχάρως-Αρήνης και Κρεστένων-Ανδριτσαίνης. Η εισήγηση του Προ-

έδρου Λαμπρόπουλου Αναστάσιου αποτελεί μνημείο προοδευτικής σκέψης 80 χρόνια πριν, ενώ προβλέπει χειρωνακτική εργασία από

τους χωριανούς μας. Σήμερα το θέμα μας ταλαιπωρει ακόμα. 
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ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α
πό την κορυφή του Αϊλιά, πάρ-
θηκε αυτή η φωτογραφία το
1907. Βλέπουμε την ανατολι-

κή κατάληξη του Λαπίθα  από την Πα-
λιόστρουγκα μέχρι το κάστρο.Απέ-
ναντι τα βουνά του Ζάχα-Ράφτη και
στο βάθος τα βουνά τής Αρκα-
δίας.Φαίνεται καθαρά η Πλατιάνα
και αχνά το Παλιοχώρι.

Επειδή δεν είναι και τόσο ..... πα-
λιά γνωρίζουμε ακόμη ότι την εποχή

εκείνη οι κάτοικοι της περιοχής,φυ-
σικά και της Μακίστου ήταν κτηνο-
τρόφοι και γεωργοί. Η φωτογραφία
όμως, μας επιβεβαιώνει αυτή την
δραστηριότητα και θα το κάνει και για
πολλούς αιώνες στο μέλλον όταν και
οι μνήμες δεν θα φθάνουν τόσο
πίσω.

Το βουνό είναι τόσο αποψιλωμέ-
νο πού μόνο οι πολύ  παλιοί, φαντά-
ζομαι, θα το θυμούνται ακόμη
έτσι.Εγώ το είδα πρώτη φορά σε
αυτή τη φωτογραφία και δυστυχώς
πρέπει να πω ότι δεν είμαι και τόσο
νέος.

Οι ανάγκες των κατοίκων σε
ενέργεια (θέρμανση, μαγείρεμα, πλύ-
σιμο, βιοτεχνική χρήση π.χ.ελαι-
οτριβεία, κεραμοποιεία, ασβεστοκά-
μινα) καλυπτόταν αποκλειστικά από
ξύλα. Το δάσος κάθε χρόνο κοβόταν
και τα καυσόξυλα μεταφερόνταν στο
χωριό.

Εκτός τούτου, η βόσκηση από τα
οικόσιτα, κυρίως αιγοπρόβατα, δεν
επέτρεπε την ανάπτυξη του. Επειδή
δε την εποχή εκείνη, λόγω απουσίας
λιπασμάτων, ίσως και των πολλών
βροχοπτώσεων, τα σιτηρά δεν ανα-
πτύσονταν στον κάμπο. Για αυτό
καλλιεργούσαν κυρίως τα ορεινά
χωράφια. Αυτό το βλέπουμε και στην
φωτογραφία (π.χ.Πανωλάκκα , οι Ρε-
βυθίστρες για τους πολύ προσεκτι-
κούς  και ίσως το Ρυκάκι; ). Ολα αυτά
συνέβαλαν στην συρρίκνωση του
δάσους.Αυτό πρέπει να άλλαξε στα-
διακά αλλά κυρίως από το 1950 και
μετά, λόγω της μετανάστευσης και
της χρήσης λιπασμάτων. Έτσι εγκα-
ταλείφθηκε η κτηνοτροφία σε μεγά-
λη κλίμακα και τα ορεινά χωράφια
έπαψαν να καλλιεργούνται. Ίσως να
ήταν και αλληλένδετα διότι η κοπριά
των ζώων ήταν και αυτή λίπασμα.

Επίσης μόνο μια ματιά στην φω-
τογραφία δίνει απάντηση γιατί εκεί-

νη την εποχή οι φωτιές δεν έπαιρναν
την έκταση των πρόσφατων κατα-
στροφών και γιατί οι κάτοικοι μόνον
με τα δικά τους πενιχρά μέσα κατά-
φερναν να ελέγχουν τις πυρκαιές
μετά από λίγες ώρες που κτυπούσε
συναγερμός (η καμπάνα του χωριού).

Αυτό θα πρέπει να το δουν οι Δα-
σικές Υπηρεσίες και να παίρνουν
μάθημα για το τι πρέπει να κάνουν
στο μέλλον. Η πρόσφατη τακτική

τους να καταδιώκουν οποιονδήποτε
έκοβε ενα πεύκο που ενοχλούσε τις
καλλιέργειες στην άκρη του χωρα-
φιού του ήταν εγκληματική.Έβλε-
παν κυριολεκτικά το δέντρο και έχα-
σαν το δάσος. Το χωριό μας δεν έχα-
σε μόνο το δάσος αλλά και αρκετούς
συμπατριώτες μας.

Αυτό, το χωριό δεν θα τους το
συγχωρέσει ποτέ.

Η Μακιστία δίνει βήμα στη δασι-
κή Υπηρεσία της περιοχής .Θέλουμε
πολύ να ακούσουμε την άποψή της
για το τι έκανε να προλάβει την κα-
ταστροφή. Μόνο μια δικαιολογία δεν
θέλουμε να ακούσουμε και το λέμε
προκαταβολικά. Δεν θέλουμε να
ακούσουμε ότι δεν είχαν κονδύλια.
Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τα ση-
μαντικότερα πράγματα γίνονται χω-
ρίς χρήματα. Τι έκαναν προληπτικά
για να μη καούν άνθρωποι. Το ίδιο
ισχύει και για την πυροσβεστική.
Ποιό ήταν το σχέδιό τους για την αν-
τιμετώπιση μιας πιθανής κρίσης σαν
αυτή του 2007; Ποιές οδηγίες είχαν
δώσει στους κατοίκους;

Αλλά ας γυρίσουμε στην φωτο-
γραφία .Δίνει μια πάρα πολύ καλή ει-
κόνα για τα όρια της αρχαίας Τριφι-
λίας. Ανατολικά της Πλατιάνας τρέ-
χει ο ποταμός Διάγων (Τσεμπερού-
λα). Ίσως κάπου εδώ ήταν τα όρια της
Τριφιλίας ή το πολύ, λίγο πιο πέρα
στον Αλφειό και από κει και μετά
ήταν η Αρκαδία.

Εδώ κάπου κάτω από το κάστρο
περνούσε ο αρχαίος δρόμος που
οδηγούσε από την Ολυμπία στην
Σπάρτη περνώντας από την Μεγα-
λόπολη. Για αυτό και το κάστρο ήταν
τόσο σημαντικό και θα επαναλάβω
κάτι που είχα αναφέρει και παλαι-
ότερα στην Μακιστία επειδή είναι
πολύ επίκαιρο.

Όταν σε κάποιο πόλεμο οι Ηλεί-
οι που κατείχαν το κάστρο νικήθηκαν

απο τους Σπαρτιάτες δέχθηκαν να
παραχωρήσουν όλες τις άλλες πό-
λεις της Τριφιλίας αλλά το κάστρο
(Ηπειον) δεν δέχονταν να το αφή-
σουν με τον εξής ισχυρισμό: 

«Ηπειον μέντοι την μεταξύ πόλιν
Ηραίας και Μακίστου ηξίουν οι Ηλεί-
οι έχειν, πριάσθαι γαρ έφησαν την
χώραν άπασαν παρά των τότε εχόν-
των την πόλιν τριάκοντα ταλάντων
και το αργύριον δωδεκέναι.» 

Δηλαδή: Το Ηπειον ωστόσο, μία
πόλη μεταξύ Μακίστου και της Ηραί-
ας  απαιτούσαν να το κρατήσουν οι
Ηλείοι ,γιατί ισχυρίζονταν ότι αγό-
ρασαν όλη τούτη τη χώρα από εκεί-
νους πού είχαν τότε την πόλη για
τριάντα τάλαντα κι είχαν δώσει τα
χρήματα (Ποίοι την κατείχαν άραγε;) 

«Οι δε Λακεδαιμόνιοι γνώντες μη-
δέν δικαιότερον είναι βία πριαμέ-
νους ή βία αφελομένους παρά των
ηττόνων λαμβάνειν, αφιέναι και ταύ-
την ηνάγκασαν.»  

Οι δε Λακεδαιμόνιοι γνωρίζοντας
ότι είτε αρπάζεις δια της βίας είτε
αγοράζεις από τους ευρισκόμενους
σε αδυναμία είναι το ίδιο πράγμα,
τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν
και αυτήν.

Επομένως κατά τους Σπαρτιά-
τες είτε καταλάβει κανείς αυθαίρετα
ας πούμε την παραλία του Καϊάφα

είτε την αγοράσει από το σημε-
ρινό Ελληνικό κράτος που ευρίσκεται
σε αδυναμία είναι το ίδιο πράγμα!!!!
Κρατήστε το αυτό γιατί θα το χρει-
αστούμε  τα επόμενα χρόνια που τα
750 στρέμματα στην παραλία θα εί-
ναι για εμάς τους ντόπιους απαγο-
ρευμένη περιοχή (φυσικά και ο αι-
γιαλός).

Αν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψη ότι
το αντίτιμο θα είναι φρεσκοτυπωμέ-
νο χρήμα του Θείου Ben μέσω της
ποσοτικής χαλάρωσης της FED, δηλ.
της κεντρικής τράπεζας της Αμερι-
κής-ουσιαστικά ούτε καν τυπωμένο
παρά μόνο μια ηλεκτρονική εγγραφή
κάποιων τρις δολαρίων- τότε τα
πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
Θα αγορασθεί γή τεράστιας αξίας
έναντι νομίσματος χωρίς ουσιαστικό
αντίκρυσμα.

Αυτό είναι ληστεία.Αυτό λένε οι
Σπαρτιάτες .

Το ξέρω ξέφυγα και σας κούρα-
σα. Θα γυρίσω στις φωτογραφίες.

Αυτή η φωτογραφία έχει παρθεί
έναν αιώνα μετά (2005) από την Νε-
ραϊδόπλακα (πιο χαμηλά από τον Αϊ-

λιά αλλά όπως βλέπετε δείχνει την
ίδια περιοχή περίπου . Το δάσος έχει
επικρατήσει κατά κράτος.

Δυστυχώς επικράτησε η ευαί-
σθητη  στις φωτιές πεύκα έναντι

της βελανιδιάς, της αριάς και άλλων
πιο ανθεκτικών δένδρων. Η φωτιά θα
ήταν μια ευκαιρία να γίνει μια  πα-
ρέμβαση υπέρ των ανθεκτκών δέν-
δρων.Δυστυχώς από όσο γνωρίζω
αυτό δεν έγινε.

Η σύγκριση των δύο φωτογρα-
φιων ωστόσο μας δίνει πολλές ελ-
πίδες ότι το δάσος θα επανέλθει. Πα-
ρόλο ότι το βουνό ήταν εκτεθειμένο
στις διαβρώσεις όπως δείχνει η πρώ-
τη φωτογραφία εν τούτοις  λόγω του
ότι η περιοχή μας ευνοείται από τις
πολλές βροχές καλύφθηκε ολοσχε-
ρώς από δένδρα και το ίδιο θα γίνει
και τώρα. Αρκεί να του δώσουμε
την ευκαιρία. Θα πρέπει να φυλαχθεί
από τα ζώα-που δυστυχώς θα ευ-
νοήσουν μόνο τις πεύκες.

Αν όλα πάνε καλά θα έχουμε
μία ανανέωση του δάσους που θα εί-
ναι καλύτερο, νεότερο και υγιέστερο.

Ενώ έτσι ήθελα να τελειώσω την
παρουσίαση αυτή έφτασε η πληρο-
φορία ότι στο βουνό δραστηριοποι-
είται μια εταιρεία που κόβει τα κα-
μένα δένδρα-με άδεια του Δασαρ-
χείου-και τα σέρνει για να τα μετα-
φέρει στα φορτηγά  καταστρέφοντας
όλα τα νέα βλαστάρια που έχουν φυ-
τρώσει.

Αυτό είναι εγκληματικό και πρέ-
πει να σταματήσει .Είναι αδιανόητο
να γίνονται αυτές οι εργασίες τώρα,
αφού δεν έγιναν αμέσως μετά τις
φωτιές, και μάλιστα με την άδεια του
δασαρχείου.

Ποιός είναι ο στόχος του Δα-
σαρχείου; Περιμένουμε απάντηση
και άμεση διακοπή του εγκλήματος
κατά του δάσους.

Από την επόμενη έκδοση της
Μακιστίας θα παρουσιάσω και άλλες
παλιές φωτογραφίες με πολύ εν-
διαφέρουσες πλευρές τόσο του τό-
που μας όσο και της ευρύτερης πε-
ριοχής. 

Αβραάμ  Βλάχος, Απρίλιος 2011
Για σχόλια,πληροφορίες, διορ-

θώσεις, κριτική απευθυνθείτε:
e-mail: avlachos@otenet.gr
Διεύθυνση: Λεβαδείας 59,      
165 61 Γλυφάδα

1  Ξενοφών Ελληνικών Γ, ΙΙ ,30,31
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Η καταστροφή του δρόμου

που ενώνει τα μαρτυρικά χωριά

Μάκιστο και Αρτέμιδα με την

πόλη της Ζαχάρως, αποτελεί ένα

πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους

κάτοικους των χωριών αυτών,

διότι πέρα από το ζήτημα της οδι-

κής επικοινωνίας, τίθεται και το

πολύ σημαντικό ζήτημα της κά-

λυψης των βασικών αναγκών των

κατοίκων, αλλά και των πιθανών

αναγκών της ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης των ηλικιωμένων κα-

τοίκων .

Είναι γνωστό ότι η ανακατα-

σκευή των χωριών αυτών προήλ-

θε από την βοήθεια της Κυπριακής

Δημοκρατίας και χάρη στην ευαι-

σθησία της οικογένειας Βαρδινο-

γιάννη. Πολλοί δημόσιοι και ιδιω-

τικοί φορείς, Έλληνες και Ξένοι,

επιστήμονες και απλοί πολίτες

έτειναν χείρα βοηθείας την κρί-

σιμη στιγμή.  Η βοήθεια των ιδιω-

τών είναι οπωσδήποτε ευπρόσ-

δεκτη και συγκινητική, αλλά δεν

πρέπει να αγνοούμε τον ρόλο

του κράτους στην διαχείριση των

κρίσεων και την αποκατάσταση. Η

οικιστική αποκατάσταση και η

ανοικοδόμηση, σύμφωνα με την

Συνταγματική επιταγή, είναι υπο-

χρέωση του Κράτους. Όφειλε ως

εκ τούτου η Ελληνική πολιτεία να

ανταποκριθεί, με όλες τις εγγε-

νείς αδυναμίες που την διακρί-

νουν σε πολλές περιπτώσεις στην

λειτουργία του Κράτους, να απο-

καταστήσει το προβληματικό δί-

κτυο, ως μια μικρή συμβολή προς

τους πληγέντες.

Επειδή η απλή αποκατάσταση

δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα,

για αυτό η καλύτερη επιλογή θα

ήταν ο ανασχεδιασμός του έργου,

που θα μπορούσε να ενταχθεί στο

σχεδιασμό του οδικού δικτύου

που θα ενώνει την Ανδρίτσαινα με

την Ζαχάρω. Άμεση προτεραι-

ότητα μπορεί να δοθεί στο τμήμα

που ενώνει την Μάκιστο με την

Ζαχάρω.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζε-

ται επίσης η εμπορική και οικο-

νομική και αναπτυξιακή  διάστα-

ση του συγκεκριμένου οδικού δι-

κτύου, που ενώνει τους ορεινούς

όγκους με την αγορά της Ζαχά-

ρως  και την παραλιακή ζώνη.  

Τα χρήματα θα μπορούσαν να

διατεθούν από το ταμείο του Μο-

λυβιάτη, το οποίο συστάθηκε με

την συνεισφορά των πολιτών

πρώτιστα για την αποκατάσταση

των ζημιών και των περιβαλλον-

τικών υποδομών στην Ηλεία, και

για τον σκοπό αυτό πρέπει να δια-

τεθούν.

Ζαχάρω 23/03/2011 

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Επικεφαλής Ελάσσονος 

Αντιπολιτευσης 

Πρόεδρος

Συλλόγου Περιβάλλοντος 

Ζαχάρως 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ  ΑΝΑΓΚΗ  Ο  ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

ΤΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ    

ΑΠΟ  ΜΑΚΙΣΤΟ  ΑΡΤΕΜΙΔΑ  ΠΡΟΣ  ΖΑΧΑΡΩ

Επιστολές  και  θέσεις  που  λάβαμε  

για  το  θέμα  της  καθίζησης  του  δρόμου 

1. Η διακοπή του δρόμου Πά-

τρας Πύργου Τσακώνας θα είναι

το τελειωτικό χτύπημα στον εμ-

πορικό κόσμο της Ζαχάρως.

Μιά παραθαλάσσια πόλη η

Ζαχάρω όπου δίπλα της βρίσκε-

ται ο Καϊάφας δεν νοείται σε μια

εποχή που ο τόπος μαστίζεται

από οικονομική κρίση να μένει

πίσω σε ανάπτυξη και οικονομι-

κή ευημερία.

2. Ήδη ο άξονας ΠΛΑΤΙΑΝΑ-

ΜΑΚΙΣΤΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΖΑΧΑ-

ΡΩ,έχει υποστεί μεγάλες ζημιές

και οι πολίτες δεν έχουν πρό-

σβαση στη Ζαχάρω και στην αγο-

ρά της.

3. Τουριστικά παύει να ανα-

πτύσσεται το νοτιοδυτικό κομμάτι

του νομού Ηλείας και γι’ αυτό φέ-

ρουν ευθύνη όλοι οι πολιτικοί πα-

ράγοντες του νομού μας.

Ας ανοίξουμε τα μάτια μας

μπρός στις εξελίξεις που έπονται

και ας δώσουμε το μήνυμα, όλοι

εμείς απο το Δήμο Ζαχάρως,

προς τους κυβερνόντες ότι δεν

θα αφήσουμε τον τόπο μας να

μαραζώσει άλλο.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΖΑΧΑΡΩΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΛΥΜΠΙΑ  ΟΔΟ

της γεωμορφολογίας της περιοχής
και, αφετέρου, μόνιμες λύσεις αν-
τιμετώπισης των προβλημάτων θα
απαιτούσαν πανάκριβα τεχνικά έργα
(πασσαλοσυστοιχίες μεγάλου βά-
θους κλπ.).Οι οικισμοί Αρτέμιδας
και Μακίστου εξυπηρετούνται σή-
μερα μέσω της οδού Ζαχάρω-Ξη-
ροχώρι-Σμέρνα και όταν παρέλθει η
περίοδος των βροχοπτώσεων, το
Μάρτιο μήνα, η Δ/νση Τεχνικών Έρ-
γων θα προχωρήσει σε αποκατά-
σταση της καθίζησης, δεδομένου ότι
το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Εμείς αναρωτιόμαστε τα εξής:
Πρώτον, δεν είναι κατασπατάληση
πόρων οι πρόχειρες και προσωρινές
λύσεις κάθε χρόνο στα ίδια ή και πε-
ρισσότερα σημεία κάθε φορά, οι
οποίες σαν αποτέλεσμα έχουν να
υπάρχουν δρόμοι μόνο για επτά
οκτώ μήνες καλοκαιρίας και με την
πρώτη δυνατή βροχή μέχρι την άνοι-
ξη να μην υπάρχουν δρόμοι; Φαύλος
κύκλος. 

Δεύτερον, μήπως η μόνιμη λύση
αντιμετώπισης των προβλημάτων
είναι πιο συμφέρουσα καθώς θα
ελαχιστοποιήσει την ανάγκη περαι-
τέρω συντήρησης, ενώ θα προσφέ-
ρει όλο τον χρόνο ασφαλή διέλευ-
ση στους κατοίκους; 

Τρίτον, υπάρχουν μελέτες που

να αποδεικνύουν ότι η νέα χάραξη
που να συνδέει την Ζαχάρω με
Πλατιάνα ή Ανδρίτσαινα είναι ανέ-
φικτη; Μήπως η κατασκευή καλού
δρόμου με νέα βελτιωμένη χάραξη
συν την μειωμένη σίγουρα ανάγκη
συντήρησής του θα ήταν σε βάθος
χρόνου πιο συμφέρουσα από το να
ρίχνουμε τα λεφτά στο πηγάδι της
αέναης πρόχειρης επισκευής του
υπάρχοντος δρόμου, χωρίς τελικά
να έχουμε δρόμο; Μήπως τελικά θα
ήταν μια καλή επένδυση, αν συνυ-
πολογίσουμε την μείωση των απο-
στάσεων, των χρόνων και εξόδων
μετακίνησης, των μειωμένων ατυ-
χημάτων και της σύνδεσης των δύο
περιοχών που θα προσφέρει νέες
ευκαιρίες στο εμπόριο και σε άλλους
οικονομικούς τομείς;

Τέταρτον και πιο σημαντικό, τα
αδιάθετα κονδύλια από το «Ταμείο
Μολυβιάτη (για να μην αναρωτη-
θούμε που πήγαν τα ήδη διατεθε-
μένα) είναι ή δεν είναι για την ανα-
κούφιση των πυροπλήκτων, ειδικά σε
θέματα υποδομής; Ποια η καλύτερη
διάθεσή τους, μικρού μέρους σί-
γουρα, από την δημιουργία νέου
δρόμου, που όχι μόνο θα λύσει χρό-
νια και κρίσιμα προβλήματα, αλλά θα
δώσει και νέα πνοή σε δύο περιοχές
(πρωην Καποδιστριακοί Δήμοι Ανδί-
τσαινας και Ζαχάρως) που επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές; 

Μετά  τις  Φωτιές  η  Απομόνωση 

Συνέχεια από τη σελ. 1

άξονα πια, συνολικά. Τα υπόλοιπα
είναι ημίμετρα, θα φτιαχτεί το ένα
κομμάτι και θα χαλάει το άλλο. Το
θέμα είναι πως θα βρεθούν οι πόροι;

Μ: Γνωρίζετε για τι ύψους προ-
ϋπολογισμο μιλάμε;

Λ: Όχι, αυτά τα δείχνει η μελέ-
τη, όπου όταν συγκεκριμενοποιήσει
τα σημεία, τα είδη και το μέγεθος
των παρεμβάσεων, θα βγει το ποσόν.
Ας πούμε από τα εκατό σημεία πα-
ρέμβασης το ένα είναι τεχνικό έργο.
Πρέπει να σχεδιαστεί το τεχνικό
κομμάτι και μετά ένας μηχανικός να
βγάλει το κόστος. Δεν είναι δύσκο-
λο αλλά πρέπει να συγκεκριμενο-
ποιηθούν τα έργα, μέσω της ορι-
στικής μελέτης.

Μ: Μία ερώτηση για την περιοχή
μας γενικώς. Έχουν ασχοληθεί και
διάφοροι γεωλόγοι για τα νερά,
διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως
ακούγεται να φραχθεί η περιοχή στο
κάτω σημείο στο λεκανοπέδιο εκεί
και να γίνει μία λίμνη. Αυτό γεωλο-
γικά πως θα το βλέπατε, σε σχέση
με την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί;

Λ: Έ, ο καθένας με την ειδικό-
τητά του, οι συνάδελφοι θα ήταν
εξειδικευμένοι, υπάρχουν πάντως
παρεμβάσεις που μπορεί να κάνουν
καλό αλλά μπορεί να κάνουν και
κακό. Σε κάθε περίπτωση θέλει με-
λέτη. 

Μ: Γενικά θα πρέπει να ανησυ-
χούμε;

Λ: Ναι, πρέπει να έχετε μια συ-
νεχή και μετρημένη προσοχή για το
θέμα. Όλη η Ηλεία έχει θέμα γενι-
κά αλλά και κυρίως μετά τις φωτιές.
Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.

Μ: Κε Λέκκα σας ευχαριστούμε
πολύ για τον χρόνο σας και σας κα-
λούμε και στο χωριό μας να σας φι-
λοξενήσουμε.

Λ: Εγώ θα κατέβω μέσα στον
Απρίλιο στην περιοχή.

Μ: Να κάνουμε τότε μια προ-
σπαθεια να επικοινωνήσουμε να
μπορέσουμε να δούμε μαζί την κα-
τάσταση και να μας υποδείξετε κα-
λύτερα τα σημεία. Ευχαριστούμε
για το ενδιαφέρον σας για την πε-
ριοχή μας

Λ: Ευχαριστώ και γω για την
πρόσκληση. Έχω πολλές φορές επι-
σκεφθεί την περιοχή και όντως με
ενδιαφέρει.

* Το κροκαλοπαγές είναι ένα
ιζηματογενές πέτρωμα, προϊόν μη-
χανικής αποσάθρωσης. Το πέτρωμα
αποτελείται από κροκάλες σε πο-
σοστό τουλάχιστον 50% με μέγεθος
ανώτερο των 2mm . Η δημιουργία
των κροκαλοπαγών οφείλεται συ-
νήθως στην αποσάθρωση των πε-
τρωμάτων που αποτελούν το ανά-
γλυφο της γης 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Κρο-
καλοπαγές_πέτρωμα) 

Συνέχεια από τη σελ. 3 

Συνέντευξη  του  Καθηγητή  Γεωλογίας  Πανεπιστημίου  Αθηνών 

κ. Ευθύμιου  Λέκκα 
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Σε άλλα σημεία της περιοχής έχουμε πληροφορήθεί ότι έχουν γίνει δεν-
δροφυτεύσεις-αναδασώσεις. Δυστυχώς όμως στο χωριό μας και στη γύρω
περιοχή δεν έχει ληφθεί αντίστοιχη μέριμνα αν και η περιβαλλοντική κατα-
στροφή στην περιοχή μας ήταν ολοκληρωτική. Κατόπιν αυτών στείλαμε την
παρακάτω επιστολή στον κ. Καφύρα. 

Αθήνα, 29.03.2011

Αρ.Πρωτ.: 68

Αξιότιμε  κ. Αντιπεριφερειάρχα,
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον τύπο έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του

έργου με  τίτλο «Δράσεις αποκατάστασης παρόδιων οικοσυστημάτων πυ-
ρόπληκτων περιοχών του Νομού Ηλείας»,στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προϋπολογισμού 1,9
εκατ.ευρώ (χρηματοδότηση κατά 50%  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων).

Όπως παρακολουθούμε έχουν γίνει αρκετές αναδασώσεις σε διάφορες
περιοχές αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε καμία δραστηριότη-
τα στους δρόμους που ενώνουν τα χωριά Μάκιστο,Αρτέμιδα,Σμέρνα και Πα-
λαιοχώρι με την  έδρα του Δήμου  Ζαχάρως.

Ενώ στις άλλες περιοχές, κ.Αντιπεριφερειάρχα, η αναδάσωση γίνεται κυ-
ρίως για περιβαλλοντικούς –καλαισθητικούς λόγους και καλώς γίνεται, στα
προαναφερόμενα χωριά οι λόγοι είναι πολύ πιο επείγοντες και ουσιώδεις.

Όπως γνώριζετε η οδική σύνδεση των χωριών αυτών με τη Ζαχάρω έχει
διακοπεί (Μάκιστος, Αρτέμιδα, Παλαιοχώρι) ή έχει γίνει δυσχερής λόγω κα-
τολισθήσεων.

Η δενδροφύτευση θα αποτρέψει νέες κατολισθήσεις ή θα επιβραδύνει
κάποιες που αρχίζουν να εμφανίζονται. Βέβαια αυτό δεν γίνεται από την μία
μέρα στην άλλη, γι’αυτό και θεωρούμε ότι οι άξονες αυτοί έχουν προτεραι-
ότητα.

Τα εδάφη μας έχουν μεγάλη κλίση, είναι αργιλώδη και δεν συγκρατούν
την υγρασία σε αντίθεση με τις πεδινές περιοχές. Αυτός ειναι ακόμη ένας
λόγος για τον οποίο οι δενδροφυτεύσεις θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει  ώστε
να έχουμε την μέγιστη  εκμετάλλευση των χειμερινών βροχών.

Για να μη θεωρήσετε ότι τα χωριά μας περιμένουν τα πάντα από το κρά-
τος, σας ενημερώνουμε ότι με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, με πολλή
προσωπική προσπάθεια, την βοήθεια του Δασαρχείου και πολλών εθελον-
τών απο διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουμε ήδη δενδροφυτεύσει ένα μι-
κρό μέρος του δρόμου μας.

Φυσικά η ευρεία δενδροφύτευση στις περιοχές μας, ιδιαίτερα και με δέν-
δρα που ακόμη και πρίν την φωτιά έτειναν προς εξαφάνιση, θα συμβάλει στην
ανάπλαση του περιβάλλοντος και την καλαισθησία.   

Μελετώντας τους στόχους του προγράμματος βλέπουμε ότι είναι:
- Η αποκατάσταση παρόδιων οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από τις

καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 με την αναδάσωση συνο-
λικά 2.500 στρεμμάτων γης εκατέρωθεν του επαρχιακού οδικού δικτύου.

- Η ασφάλεια των μετακινήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τεχνι-
κές παρεμβάσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας που δημιουργήθηκαν
εξαιτίας των πυρκαγιών.

- Να ενισχυθεί το εισόδημα στις πυρόπληκτες περιοχές συγκροτώντας
συνεργεία αποτελούμενα από ντόπιο εργατικό δυναμικό.

- Αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και δημιουργία χώρων ενημέρωσης-
ξεκούρασης.

Δεν θα θέλαμε μια ευγενική απάντηση κ. Αντιπεριφερειάρχα ,αλλά ανα-
μένουμε σύντομα να δούμε τα συνεργεία σας για το ανωτέρω έργο.Είμαστε
σίγουροι για την ευαισθησία σας και σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

Ο Πρόεδρος                                     Ο  Γ.Γραμματέας   
Στάθης Κοκκαλιάρης                              Φώτης  Βλάχος

Επιστολή  σχετικά  με  την  δενδροφύτευση 

στον  Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Καφύρα 

Αθήνα, 29.03.2011
Αρ.Πρωτ.: 67

Κύριε Γενικέ,
Με την υπ’αριθμ. 54/15.10.2010 επιστολή

μας, σας είχαμε ενημερώσει για την κατάσταση
του δρόμου «Ζαχάρω-Αρτέμιδα-Μάκιστος».

Λάβαμε την απάντησή σας με αρ. πρωτ.
5785/25.10.2010, βάσει της οποίας η αρμοδιότητα
συντήρησης του εν λόγω οδικού άξονα ανήκει
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και στον
Δήμο Ζαχάρως, όπου σύμφωνα με την επιστολή
σας έχουν χορηγηθεί οι ανάλογες πιστώσεις.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι παρά
τις έντονες διαμαρτυρίες μας, όχι μόνο δεν έγι-
νε κάποια βελτίωση αυτού του Νομαρχιακού
δρόμου, αλλά λόγω των κατολισθήσεων (συνέ-
πεια των πυρκαγιών 2007) η κατάστασή του
έχει χειροτερέψει και ένα τμήμα του μήκους
ογδόντα μέτρων περίπου έχει υποχωρήσει σε βά-
θος. Ως εκ τούτου, εδώ και δύο μήνες έχει απο-
κοπεί τελείως η πρόσβαση των κατοίκων, αλλά και
όσων διέρχονται από τον ορεινό όγκο της Ολυμ-
πίας για τη Ζαχάρω, καθώς είναι ο συντομότερος
δρόμος.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να δοθούν λύ-

σεις ουσιαστικές και όχι προσωρινές. Εκτιμούμε
ότι επιβάλλεται πέραν της άμεσης και προσωρι-
νής λύσης, νέα χάραξη για ορισμένα τουλάχιστον
τμήματα.

Παρακαλούμε για την απάντησή σας και τις
ενέργειές σας.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας 
Στάθης Κοκκαλιάρης               Φώτης  Βλάχος

ΚΟΙΝ.: α) Αντιπεριφερειάρχης κ. Καφύρας 
β) Δήμος Ζαχάρως 

Επιστολή  προς  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου 

Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίων  Νήσων  (Π.Δ.Ε.Ι.Ν.)  κ.  Αποστολόπουλο 

Επιστολή  για τις  ελλείψεις 

σήμανσης  προς  Μάκιστο  και  Αρτέμιδα 

Αθήνα, 10/2/20111

Αρ.Πρωτ.: 63

1) Σας γνωρίζουμε ότι στην Εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας και

στη νέα διασταύρωση Ζαχάρως (Αγ. Παντελεήμονας) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ για τα χωριά μας ΜΑΚΙΣΤΟΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑ

(Αυτή που υπάρχει αναφέρει μόνο τα χωριά ΑΡΗΝΗ & ΒΡΕΣΤΟ) με απο-

τέλεσμα την ταλαιπωρία των επισκεπτών.

2) Στην επαρχιακή οδό Ζαχάρως-Αρήνης και στην διασταύρωση

Μποκαρίνος επίσης δεν υπάρχει ΠΙΝΑΚΙΔΑ.

Παρακαλούμε την υπηρεσία σας να δειξει την δέουσα κατανόηση,

διότι είμαστε τα πυρόπληκτα χωριά της Ηλείας με ολοσχερή κατα-

στροφή και 34 θύματα.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να τακτοποιήσετε τις παραπάνω 2 πινακί-

δες κατ' εξαίρεση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προς διευκόλυν-

ση του κοινού και των επισκεπτών. Η επιθυμία μας είναι η πινακίδα να

είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά. 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο  Γ.Γραμματέας   

Στάθης Κοκκαλιάρης                                          Φώτης  Βλάχος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟ 

ΛΑΟ  ΤΗΣ  ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

Αθήνα 18 Μαρτίου 2011

Εξοχότατε κ.Πρέσβη,

Ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Μακισταίων εκφράζουμε την βα-

θειά μας θλίψη  για τα θύματα του καταστρεπτικού σεισμού και

του επακολουθήσαντος  παλιρροϊκού κύματος (τσουνάμι) στην

πατρίδα σας.

Η Μάκιστος ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου επλήγη τον Αύ-

γουστο του 2007 από καταστρεπτική πυρκαϊά, ένα πύρινο τσου-

νάμι .Το 5% των κατοίκων ευρήκε τραγικό θάνατο από την φωτιά

και το 80% των σπιτιών καταστράφηκε μαζί με το 100% της αγρο-

τικής καλλιέργειας και δασικών εκτάσεων.

Γιά τον λόγο αυτό συναισθανόμαστε απόλυτα τον όλεθρο και την

οδύνη των συμπατριωτών σας.Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι ο

ηρωικός ιαπωνικός λαός θα ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά  του

ευχόμαστε να έχει δύναμη  και υπομονή σε αυτές τις δύσκολες

στιγμές.

Δεχθείτε τα ειλικρινά μας αισθήματα θλίψης για τους νεκρούς

σας .

Ο Πρόεδρος                                                Ο  Γ.Γραμματέας   

Στάθης Κοκκαλιάρης                                     Φώτης  Βλάχος
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Δάσος 
Όπως μας πληροφόρησαν τον τελευταίο και-

ρό παρατηρείται έντονη δραστηριοποίηση στην

κοπή των δέντρων στο καμένο δάσος του Λα-

πίθα. Χρησιμοποιούνται βαριά μηχανήματα και

οι κορμοί των καμένων δέντρων σύρονται με

συρματόσκοινα για να φορτωθούν. Ανησυχού-

με για το χρονικό σημείο της επέμβασης αυτής

αλλά και τον τρόπο με το οποίο συμβαίνει, κα-

θώς δεν γνωρίζουμε τι κίνδυνοι εγκυμονούνται

για τα νεαρά δέντρα και κατ’ επέκταση το δά-

σος του Λαπίθα, ενω το θέμα επηρεάζει άμεσα

και την επέκταση της διάβρωσης των εδαφών

στην περιοχή μας. Επίσης έχουμε πληροφορη-

θεί ότι οι δασικοί δρόμοι είναι σε κακή κατά-

σταση λόγω και της χρήσης των μηχανημάτων.

Θα επανέλθουμε με έρευνα πάνω στο θέμα.

ΟΤΕ  ίντερνετ
Έχει προκύψει θέμα με την απουσία υποδο-

μής για διαδίκτυο στο χωριό μας. Μετά από επα-

φές που είχαμε φαίνεται ότι η υποδομή δεν

υπάρχει σε όλα τα χωριά της περιοχής. Έχου-

με συνεργαστεί για  το θέμα με τον αρμόδιο πε-

ριφερειακό διευθυντή ΟΤΕ στην Πάτρα και θα

επανέλθουμε όταν έχουμε σαφή εικόνα των αι-

τιών της σημαντικής αυτής έλλειψης και τι ενέρ-

γειες πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπισή

του.

Απογραφή  πληθυσμού 
Η απογραφή πληθυσμού μετατέθηκε για

τις 10-24 Μαΐου. Ο Σύλλογος παρακολουθεί το

θέμα και θα ενημερώσει άμεσα για τις ενέργειές

του σχετικά, διότι αναγνωρίζοντας την σημασία

του θέματος προτίθεται να αναλάβει όλες τις

πρωτοβουλίες που θα βοηθούσαν στο να απο-

γραφούν όσοι περισσότεροι από εμάς γίνεται

στο χωριό μας.  

Ας το έχουμε όλοι υπόψη μας ότι χρειάζε-

ται δυνατή παρουσία μας στο χωριό για την απο-

γραφή.

Δήμος  Ζαχάρως  δρόμος
Σε σχετική μας ερώτηση στον Δήμο Ζαχάρως

πήραμε την απάντηση ότι άμεσα μετά την κα-

θίζηση του δρόμου ενημέρωσε τις αρμόδιες αρ-

χές και πήρε την υπόσχεση ότι δεδομένου του

ότι είναι χειμώνας και το φαινόμενο είναι σε εξέ-

λιξη με το που βελτιωθεί ο καιρός και σταθε-

ροποιηθεί η κατάσταση του δρόμου, θα γίνουν

οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράκαμψη  στα  Λαμπρέικα
Μετά τις τελευταίες βροχές πρόβλημα πα-

ρουσιάστηκε στην παράκαμψη από τα Λαμπρέικα

του δρόμου που περνάει από το χωριό μας. Τα ημι-

τελή έργα έχουν ως αποτέλεσμα το χαλίκι να έχει

βγεί όλο στον δρόμο, ενώ από την χάραξη, το πρό-

χειρο και το ημιτελές της κατασκευής ενδέχεται

να δημιουργηθεί πρόβλημα ακόμα και στο κοιμη-

τήριο. Θα επανέλθουμε με έρευνα πάνω στο

θέμα.
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Μικρά  αλλά  σημαντικά 

Έ
χουν πλέον περάσει αρκετοί μήνες

από τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

του 2010 και ο Δήμος Ζαχάρως, ο

Δήμος μας, δεν μπορεί να ησυχάσει από τις

διαμάχες που τον ταλανίζουν. Το τι έχει

συμβεί δεν είναι ανάγκη να επαναληφθεί

από αυτές τις γραμμές άλλωστε όλοι μας

το γνωρίζουμε λίγο ή πολύ. Το λιγότερο που

μπορεί να ειπωθεί είναι ότι, ανεξάρτητα με

το ποιός έχει δίκιο ή όχι, τα γεγονότα αυτά

δεν τιμούν την ιδιαίτερη πατρίδα μας και

μας κάνουν αντικείμενα αρνητικών σχολίων

σε όλη την χώρα.

Είναι όμως απαραίτητο να αρθρωθεί

μία φωνή έντονης ανησυχίας και διαμαρ-

τυρίας για το ότι συμβαίνει στον Δήμο μας.

Με τις αλλαγές στον Αυτοδιοικητικό Χάρ-

τη τα τελευταία δέκα χρόνια ο ρόλος των

Δήμων έγινε πιο σημαντικός, καθώς συμ-

περιέλαβαν μεγαλύτερες εκτάσεις και πλη-

θυσμούς ενώ διευρύνθηκαν και οι τομείς ευ-

θύνης τους. Οι τελευταίες εκλογές αφο-

ρούσαν Δήμους με ακόμη πιο διευρυμένη

βάση και στην περιοχή μας ο Δήμος συμ-

περιλαμβάνει πια τον πρώην Δήμο Ζαχάρως

και τον πρώην Δήμο Φιγαλείας. Στις εκλο-

γές υπήρξε νικητής και υπό κανονικές συν-

θήκες θα έπρεπε ήδη να έχουμε -όλοι- ανα-

σκουμπωθεί για να ανακάμψει και να προ-

οδεύσει ο τόπος μας. Η κατάσταση όμως

αυτήν την στιγμή είναι ότι στην πράξη δεν

υπάρχει Δημοτική Αρχή, καθώς υπερκεί-

μενες κρατικές αρχές, όπως για παρά-

δειγμα η αρμόδια Γενική Γραμματεία Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης, δεν αποδέχεται

πράξεις του Δήμου. Είναι απαραίτητο να λυ-

θεί άμεσα το ζήτημα και να βρεθεί λύση η

οποία θα είναι καθόλα νόμιμη.

Είναι το λιγότερο σημαντικό για εμάς

ποιός θα επικρατήσει από αυτήν την δια-

μάχη. Επιμένουμε ότι αυτό που μας ενδια-

φέρει είναι επιτέλους να μπει σε κανονικό

δρόμο δραστηριοποίσης ο Δήμος μας. Εί-

ναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει στην ουσία

αρχή η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγον-

τα ζητήματα του τόπου. Η περιοχή μας χτυ-

πήθηκε από τις πυρκαγιές του 2007 και ακό-

μα δεν έχει ανακτήσει πλήρως τον σφυγ-

μό της. Στο δικό μας το χωριό ο δρόμος

ήταν αδιαπέρατος για δύο μήνες και δεν

επιλήφθηκε καν κάποιος κρατικός φορέας

αλλά ψευτοεπιδιορθώθηκε μετά από ιδιω-

τικές πρωτοβουλίες και παραμένει άκρως

επικίνδυνος. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα

θέματα στην επικράτεια που Δήμου που επι-

ζητούν άμεση μέριμνα και λύση. Επιτέλους

οι αρμόδιοι να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να

παραδώσουν νόμιμη και ισχυρή διοίκηση

στον Δήμο. 

Διονύσης Κοκκαλιάρης 

Από την πυρκαγιά της 24ης Αυγούστου του 2007 εκτός των άλλων καταστράφηκαν και

πολλά φρουτόδεντρα από την ποικιλία που προσέφερε το χωριό μας, όπως αχλαδιές, μη-

λιές, κυδωνιές, συκιές κ.α.

Τα δέντρα αυτά οι παππούδες μας τα απέκτησαν ως παρακαταθήκη από τους προγόνους

τους για να φτάσουν ως τις μέρες μας. Προσέφεραν μία ποικιλία φρούτων και η καρποφο-

ρία κάλυπτε διαδοχικά όλες τις περιόδους του έτους την μία μετά την άλλη, ακόμα και μέσα

στον χειμώνα.

Μετά την καταστροφή τα δέντρα αυτά, μέσα από την δύναμη της αέναης ανανέωσης της

φύσης, ξαναβρήκαν ζωή και πέταξαν νέα κλαράκια, αλλά πολλά από αυτά είναι από το πρω-

τότυπο δέντρο που δεν αποφέρει καρπούς (π.χ. αγραπιδιές). Είναι χρέος και χαρά μας να

αποκαταστήσουμε την καρποφορία των δέντρων μας.

Ο Σύλλογος προτείνει για τις μέρες του Πάσχα να αφιερώσουμε, όλοι όσοι θα βρεθού-

με στο χωριό μας, μία ημέρα για την αποκατάσταση των οπωροφόρων δέντρων που είχαμε

στα χωράφια μας, σε μία εκδήλωση που θα μας φέρει όλους πιο κοντά.

Έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ποικιλίες της περιοχής όπως θερισταπιδιές, κοντούλα, ζα-

χαραπιδιές, χειμωναπιδιές κ.α. Τα «μάτια» αυτά θα διατεθούν για να μπολιαστούν δέντρα

που θα προτείνει ο κάθε χωριανός στα χωράφια του. Τα «συνεργεία» θα τα αποτελέσουμε

όλοι όσοι θα δηλώσουμε συμμετοχή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ως την Μεγάλη Πέμ-

πτη.

Είναι μια πράξη κυρίως συμβολική, η οποία όμως πέρα από την αποκατάσταση της καρ-

ποφορίας των δέντρων μας, στόχο έχει να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεό-

τεροι πως μπολιάζονται τα δέντρα. Επίσης, με το βλέμμα στο μέλλον, ελπίζουμε ότι με αυ-

τήν την πρωτοβουλία η νέα γενιά των Μακισταίων που θα ζουν ή θα επισκέπτονται το χω-

ριό μας θα μπορεί να απολαμβάνει τα φρούτα της πατρώας γης.

Κέντρωμα  καμένων  οπωροφόρων  δέντρων 

Τι  θα  γίνει  με  την  Δημαρχία;
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