
Μ
ετά από τις τραγικές πυρ-

καγιές του Αυγούστου του

2007 οι οποίες συγκλόνι-

σαν την παγκόσμια κοινή γνώμη,

υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες, διε-

θνείς οργανισμοί και οργανώσεις

πολιτών οι οποίοι συνεγειρόμενοι

από το μέγεθος της καταστροφής θέ-

λησαν να δωρίσουν διάφορα χρη-

ματικά ποσά για τον σκοπό της ανα-

κούφισης των πυροπαθών αλλά κυ-

ρίως της επούλωσης των πληγών

στις υποδομές των πυρόπληκτων

περιοχών. Οι εισφορές μαζεύτηκαν

σε ένα Ταμείο υπέρ των πυροπλή-

κτων του οποίου την προεδρεία

ανέλαβε ο κύριος Πέτρος Μολυβιά-

της, πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Το Ταμείο ανέλαβε να υποστηρίξει τα

επόμενα χρόνια από τις πυρκαγιές τις

ενέργειες ανασυγκρότησης των πε-

ριοχών, αλλά εδώ και κάποιο καιρό

δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-

σεις που έχει αναλάβει δημιουρ-

γώντας πρόβλημα σε όλους όσους

έχουν εκτεθεί βασιζόμενοι στην στή-

ριξη του Ταμείου. Επίσης υπάρχουν

αμφιβολίες για το κατά πόσον οι

χρηματικοί πόροι χρησιμοποιούν-

ται για τον σκοπό ύπαρξης του Τα-

μείου. Όλη αυτή η κατάσταση έχει

θορυβήσει αρκετούς από τους δω-

ρητές οι οποίοι δήλωσαν πρόθεση να

αποσύρουν τις δωρεές τους. 

Στο χωριό μας την ανακατασκευή

των οικιών ανέλαβε και έφερε πλή-

ρως εις πέρας η κυρία Μαριάννα

Βαρδινογιάννη, όπως και είχε υπο-

σχεθεί. Πέραν αυτών όμως δεν έχει

γίνει τίποτα για την αναδημιουγία ή

βελτίωση των υποδομών που κατα-

στράφηκαν από τις πυρκαγιές. Τα θέ-

ματα που ταλαιπωρούν το χωριό

μας ακόμα είναι ο δρόμος που μας

συνδέει με την Ζαχάρω (οποίος έπε-

σε πέρυσι τον χειμώνα και θα ξα-

ναπέσει το πιθανότερο φέτος, απο-

κόβωντας ζωτικές επικοινωνίες του

χωριού μας), το δίκτυο ύδρευσης, οι

καμμένες αποθήκες, οι εσωτερικοί

δρόμοι, η κεντρική πλατεία, το κτί-

ριο και ο περιβάλλων χώρος του

Σχολείου, ο ηλεκτροφωτισμός και οι

κατεστραμμένοι αγροτικοί-δασικοί

δρόμοι με τα γεφύρια τους. Πρέπει

βέβαια να σημειωθεί ότι ειδικά για

τον δρόμο που μας συνδέει με την

Ζαχάρω έχουνε γίνει ενέργειες από

τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Καφύρα και

γνωρίζουμε ότι είναι πολύ κοντά να

αποφασιστεί η τελική μελέτη. Βέβαια

η χρηματοδότηση της μελέτης δεν

γίνεται από το ταμείο Μολυβιάτη

αλλά από την Κ.Α.Π. 

Αναλογιζόμενος αυτήν την κα-

τάσταση ο πρόεδρος του χωριού

μας κ. Επαμεινώντας Πόθος συνερ-

γαζόμενος με τον δικηγόρο κ. Βλαγ-

κούλη Θεόδωρο κατάθεσαν από κοι-

νού μηνυτήρια αναφορά στον κ. Ει-

σαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας

σχετικά με την διαχείριση του Τα-

μείου Μολυβιάτη, από το οποίο πε-

ριμένουμε ως πυρόπληκτη κοινότη-

τα στήριξη για την ανασυγκρότηση

του χωριού μας. Το Δ.Σ. κρίνει θετι-

κά την προσπάθεια αυτή και αναμέ-

νουμε την εξέλιξή της. Η Μακιστία θα
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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Ταμείο  Μολυβιάτη 
σκληραίνει  η  αντιπαράθεση 

Σ
τις 17 Αυγούστου 2011 η

προγραμματισμένη από τον

Σύλλογο εκδρομή πραγμα-

τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ήταν η πρώτη εκδήλωση που

διοργανώθηκε στο χωριό μας,

μετά τις καταστροφικές πυρκα-

γιές του 2007, με σκοπό την δια-

σκέδαση και συμφιλίωση των

συμπατριωτών μας. 

Ραντεβού στις 7 το πρωΐ για

αναχώρηση! Μικροί και μεγάλοι

είχαν μαζευτεί από πολύ νωρίς με

Η  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 

Συνέχεια στη σελ. 6

Συνέχεια στη σελ. 3
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Γενική  Συνέλευση  
του  Συλλόγου  20  Νοεμβρίου  2011

Η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μακισταίων θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 στην αίθουσα
που μας παραχωρεί ο κύριος Μιλτιάδης Κάππος στην οδό Καλλέργη 18
στο Μεταξουργείο. Η Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου,
ελέγχει και κατευθύνει το Δ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι
πολύ σημαντικά. Πολλά από αυτά αναφέρονται σε αυτό το τεύχος της
Μακιστίας. Προετοιμαστείτε με όρεξη και ιδέες. Απαραίτητη η συμμε-
τοχή όλων!!! 

Κίνδυνος  για  την  ΜΑΚΙΣΤΙΑ! 
Αγαπητοί αναγνώστες τις ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ, συμπατριώτες και φίλοι.
Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη που μας δείξατε,

όλα αυτά τα χρόνια. Η έκδοση της εφημερίδας μας ξεκίνησε δειλά-δειλά το 1978
με το χειρόγραφο έντυπο του αείμνηστου πατριώτη μας Χαράλαμπου Παυλό-

πουλου. Ακολούθησε τυπογραφική έκδοση επί προέδρου Παναγιώτη Παύλου η
οποία συνεχίστηκε ανελλιπώς μέχρι σήμερα από το εκάστοτε Δ.Σ. του Συλλόγου
μας. Πολλοί πατριώτες αφιέρωσαν κόπο και χρόνο και με πολύ μεράκι βοηθού-
σαν στην έκδοση της εφημερίδας μας. Η Μακιστία ενημερώνει κάθε Μακισταίο
και φίλο για τα τρέχοντα θέματα του τόπου μας, παράλληλα δε εκθέτει τα προ-
βλήματα του χωριού και της γύρω περιοχής στους αρμόδιους φορείς.

Η κρίση της χώρας έπληξε και την εφημερίδα μας, με την κατάργηση της

ταχυδρομικής ατέλειας. Η κατάργηση αυτή επηρεάζει όλες της εφημερίδες και
περιοδικά Συλλόγων που αποστέλλονται ταχυδρομικά και ήδη αρκετές εκδόσεις
αναστέλλονται. Η έκδοση και αποστολή των 850 περίπου φύλλων είναι ένα ση-

μαντικό κόστος για το Σύλλογο. Το κόστος μπορεί να φτάσει ακόμα και στο ύψος

του 1,25 ευρώ ανά φύλλο. Αυτό το τεύχος, με κόστος του Συλλόγου, θα απο-

σταλλεί κανονικά σε όλους, αλλά θα είναι η τελευταία φορά. Αποφασίσαμε να
συνεχίσουμε την έκδοση με λιγότερα φύλλα και θα πρέπει να δούμε το πόσα φύλ-
λα θα διατηρηθούν πέρα των μελών του Συλλόγου. Έχουμε αποφασίσει αμετά-
κλητα να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να συνεχίσει να ακούγεται η δυ-
ναμική φωνή της Μακιστίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως ότι χωρίς οικονομική

συνδρομή η εφημερίδα δεν μπορεί να εκδοθεί. Είναι απαραίτητο όσοι εκτιμάτε
την προσπάθεια αυτή να μας ενημερώσετε και να συνεισφέρετε οποιαδήποτε συν-
δρομή που θα μας επιτρέψει την αποστολή της εφημερίδας σε όλους όσους εν-
διαφέρονται. Επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Βλάχο Φώτη

στο 697-2719139 και 210 9704394 ή καταθέστε με το όνομά σας και αιτιολογία

«Συνδρομή Μακιστίας» στον λογαριασμό του Συλλόγου μας: Εθνική Τράπεζα

Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62.

Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις άλλες προτάσεις για την επίλυση του θέματος
και θα εκτιμούσαμε την συνεισφορά ιδεών από τους φίλους μας. Το θέμα θα τε-

θεί και στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 20 Νοεμβρίου 2011. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 

Εκδότης-Διευθυντής:
Φώτης Βλάχος  

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

Αρχισυντάκτης:
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 φύλλο αυτό της Μακιστίας βγαίνει εν μέσω των

πιο δύσκολων στιγμών που περνάει η πατρίδα μας

εδώ και τρεις δεκαετίες. Τα θέματα που απασχο-

λούν το χωριό και γενικά τον τόπο μας φαίνεται ότι ενό-

ψει της κρίσης όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά το πι-

θανότερο είναι να χειροτερεύσει η κατάσταση σε όλα τα

επίπεδα. Τα παρακολουθούμε όσο μπορούμε και παρεμ-

βαίνουμε προς όφελος της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Η

εφημερίδα μας επίσης πλήττεται από την διακοπή της ατέ-

λειας και είναι ένα θέμα που θα μας επηρεάσει σοβαρά

και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αίσθημα ευθύνης. 

Κοινωνικά 
ΓΑΜΟΙ 

Στις 28-5-2011 ο Ανδρέας και η Ευφρο-

σύνη τελεσαν τους γάμους τους στο Δήμο
Περιστερίου.

Οικογένειες 
Λαμπρόπουλου Π. Θεόδωρου 
Βασάλου Δημήτριου 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

• Η Καριώρη Μαίρη κόρη της Αγγελικής

και Γιώργου Καριώρη (εγγονή της Γιαννούλας

Βλάχου) πέρασε την Αγγλική Φιλολογία Αθή-

νας.

Η Μακιστία εύχεται καλή σταδιοδρομία. 

ΚΗΔΕΙΕΣ 

Στις 23-6-2011 απεβίωσε η Λαμπροπού-

λου-Θεοδωροπούλου Άννα ετών 85 και ετά-

φει στον Κακόβατο. 

Θερμά συλλυπητήρια. 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Δημόπουλος Χ. Γιώργος (Σκλήβα) ..................50€ 

Λαμπροπούλου Νίκα (Ζαχάρω) ........................40€ 

Πόθος Νώντας..................................................20€ 

Κοκκαλιάρης Γιώργος ............................100$ CAN 

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την οι-

κονομική ενίσχυση. 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΛΕΥΚΩΜΑ  ΜΝΗΜΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΕ  ΤΟΥΣ:
Κοκκαλιάρη  Στάθη  6972013232,  Βλάχο  Φώτη  6972719139, 

Αργυροπούλου  Γιούλα  210  5912400 

Συμμετοχή  -  Αρθρογραφία

Προσκαλούμε όσους συγχωριανούς, πατριώτες
αλλά και γενικά συνδρομητές ή φίλους της Μακι-
στίας θέλουν, να συνδράμουν με κείμενα και άρθρα
στην ύλη της εφημερίδας. 

Η βοήθεια όλων είναι ευπρόσδεκτη, για να μπο-
ρέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της εφημερίδας
αλλά και της επικοινωνίας μας γενικότερα.  

Εις  μνήμην  Κοκκαλιάρη  Δημήτρη 

Ε
ίναι ήδη πάνω από δύο χρό-
νια που είναι μακριά μας ο
συμπατριώτης μας ο Κοκ-

καλιάρης ο Δημήτρης. Ο «Δημη-
τράκης» για τους φίλους ή ο «Αε-
ροπόρος» για τους πιο μακρινούς
γνωστούς. Ο Δημήτρης γεννήθηκε
στην Μάκιστο το 1948 και πήγε στο
δημοτικό σχολείο στο χωριό μας.
Ύστερα όπως όλα τα παιδιά που συ-
νέχιζαν στο Γυμνάσιο, πήγε στην Ζαχάρω για
να φοιτήσει στο εξατάξιο Γυμνάσιο της πό-
λης. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο αθλητισμός
και το όνειρό του να περάσει στην Γυμναστική
Ακαδημία. Δεν τα κατάφερε, άλλωστε πα-
ρόλες τις ικανότητές του δεν ήταν και από
τους πιο επιμελείς μαθητές. Έπειτα ακολού-
θησε το ρεύμα της εσωτερικής μετανάστευ-
σης και έψαξε την τύχη του στην Αθήνα. Τε-
λικά έδωσε και πέρασε στην ΣΤΥΑ ( Σχολή Τε-
χνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) απ’ όπου
αποφοίτησε έβδομος στην χρονιά του. Γνω-
ρίζει, ερωτεύεται και παντρεύεται την Αθα-
νασία Γεωργαντοπούλου απο το Κολίρι Ηλεί-
ας και μαζί της αποκτάει μια αγαπημένη οι-
κογένεια με δυο παιδιά, τον Διονύση και την
Κανέλλα – Άννα (Ελεάννα). Υπηρετεί την Αε-
ροπορία με την ειδικότητα του Ελεγκτή Αε-
ράμυνας και σε διάφορα αεροδρόμια της χώ-
ρας όπως την Ανδραβίδα, την Τανάγρα και το
Ελληνικό και τελικά αποστρατεύεται μετά από
26 χρόνια υπηρεσίας. Υπέρμαχος των προ-
οδευτικών ιδεών, υποστήριζε με πάθος τα πι-
στεύω του, αλλά απογοητεύτηκε νωρίς από
τα κόμματα και την πολιτική και αποστασιο-
ποιήθηκε, διατηρώντας τις πεποιθήσεις του.
Δεινός χορευτής, γλεντζές και με το κα-

λαμπούρι στο στόμα, ήταν η ψυχή
στις παρέες που συμμετείχε. Αν και
οξύθυμος δεν κρατούσε κακίες,
λειτουργούσε με βάση την ηθική,
το καθήκον και την αξιοπρέπεια,
αντιμετώπιζε καλόπιστα τις κατα-
στάσεις και τους ανθρώπους, γε-
νικά ήταν αγαπητός με πολλούς φί-
λους και «κολλέγες». Δεν αποκό-
πηκε από το χωριό μας συνέχιζε

στο μέτρο των δυνατοτήτων του να ασχο-
λείται με τα κτήματα, δεν έλειπε από λιομά-
ζωμα. Ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά του
χωριού μας, ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλ-
λόγου και συμμετείχε αρκετές φορές στα Δι-
οικητικά Συμβούλια. Ακόμα και όταν δεν ήταν
μέλος πάντα στήριζε τις ενέργειες των Συμ-
βουλίων και συμμετείχε σε όλες τις εκδη-
λώσεις του Συλλόγου. Ήταν μέλος του Δ.Σ.
όταν μας βρήκε η τραγωδία του 2007 και άφη-
σε τις ασχολίες του στην Αθήνα και αφιέρωσε
τον επόμενο δύσκολο χειμώνα στο χωριό. Οι
καταστάσεις που ακολούθησαν τον πλήγω-
σαν και απογοήτευτηκε για άλλη μια φορά.
Συνέχιζε να αγαπάει το χωριό και με μεράκι
έβαζε χρόνο και χρήμα για την αναζωογό-
νηση της μικρής του περιουσίας. Είχε βάλει
αμπελάκι και με καμάρι υποσχόταν να κερά-
σει φίλους και γνωστούς από το πρωτο κρα-
σί που θα έβγαζε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε, κα-
θώς η καρδιά του δεν άντεξε και μας άφησε
τον Φλεβάρη του 2010, σε ηλικία μόλις 62
ετών. Επίσης δεν πρόλαβε να δει το χωριό
μας να ξαναγίνεται ο μικρός ιδιαίτερος τόπος
όπου παρόλες τις διαφορές μας υπήρχε μια
δυνατή αίσθηση κοινότητας. Ας είναι αυτός
ο στόχος όλων μας.  
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τα πράγματά τους, όλοι προετοιμασμένοι καλά. Και έτσι απλά το χωριό

γέμισε με κόσμο και γέλια! Όποιος μπορούσε να κοιτάξει από μακρυά εύ-

κολα μπορούσε να νιώσει ότι όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Φαινόταν τόσο

απρόσμενο και απίστευτο που έβλεπες παντού μονιασμένα και χαρού-

μενα πρόσωπα που σου θύμιζε παλιές εποχές του χωριού. Όλα έγιναν

στην ώρα τους και έτσι, ξεκίνησε το πούλμαν χωρίς καμία καθυστέρη-

ση...

Πρώτο χωριό που περάσαμε ήταν το Παλαιοχώρι, ακολούθησε το Χρυ-

σοχώρι, γνωστό και ως Τρύπες, και η Μίνθη, η γνωστή σε όλους Άλβε-

να. Μπροστά μας συναντήσαμε το Βρεστό και τα Μυρώνια όπου ο συγ-

χωριανός μας Δήμος Βλάχος μας διηγήθηκε από πού βγήκε η φράση:

«Μούτζω κατά του Μπάρτζελι». Αφήνοντας δεξιά μας το ιστορικό Φα-

νάρι, φτάσαμε στου «Κορμπά το χάνι», εκεί όπου παλαιότερα ξεκου-

ράζονταν οι ταξιδιώτες με τα ζώα τους. Σ’ όλη τη διαδρομή ο Πρόεδρος

του Συλλόγου μας, Στάθης Κοκκαλιάρης, μας ξεναγούσε, ως ο πλέον γνώ-

στης των χωριών αυτών. Έτσι, εμείς οι νεότεροι μάθαμε πραγματικά πολ-

λά πράγματα για την τόση ομορφιά αλλά και την ιστορία της περιοχής

μας. Σε λίγη ώρα ήμασταν στην Ανδρίτσαινα. Εκεί κάναμε μία στάση για

να απολαύσουμε την φυσική ομορφιά της ιστορικής έδρας της επαρχίας

της Ολυμπίας, καθώς ολόκληρη χτισμένη αμφιθεατρικά στην καταπρά-

σινη πλαγιά του Λυκαίου Όρους, η Ανδρίτσαινα αποτελεί μία όαση για

τους λάτρεις του ορεινού φυσικού πλούτου. Πολλοί από μας κατευθύν-

θηκαν στα λίγα καφενεία που ακόμα υπάρχουν για να απολαύσουν το κα-

φεδάκι τους, άλλοι απόλαυσαν τα πέτρινα σοκάκια της και άλλοι επι-

σκέπτηκαν την περίφημη Νικολοπούλειο Βιβλιοθήκη, ιδρυμένη από το

1840.

Αποχαιρετώντας την Αρχόντισσα της Πέτρας και προχωρώντας, φτά-

σαμε στην πανέμορφη Καρύταινα. Εκεί έχει την βάση της η «ΠΕΡΙΠΕ-

ΤΕΙΑ», το προσωπικό της οποίας θα μας καθοδηγούσε μέχρι το ποτάμι

για rafting και αργότερα για rapel. Είχαμε φτάσει στον πρώτο προορισμό

μας! Νέοι και μεγαλύτεροι με όρεξη για εξόρμηση στην φύση κατέβηκαν,

πήραν τον απαραίτητο εξοπλισμό και με την συνοδεία του έμπειρου προ-

σωπικού κατευθυνθήκανε προς τον Λούσιο Ποταμό. Όποιος συμμετεί-

χε, μιλάει για μία μοναδική εμπειρία όχι μόνο λόγω της αδρεναλίνης που

ανέβηκε στα ύψη και μας έκανε να νιώσουμε ότι ξεπερνάμε τον εαυτό

μας, αλλά και χάρη στο μοναδικό τοπίο που κάθε λάτρης αυτών των εν-

τυπωσιακών δραστηριοτήτων μπορεί να απολαύσει κατά μήκος του φα-

ραγγιού του ποταμού Λούσιου και εν συνεχεία του Αλφειού.

Η εκδρομή όμως δεν τελείωνε εκεί για τους λιγότερο ριψοκίνδυνους.

Όσοι θέλησαν να συνεχίσουν, επισκέφτηκαν τα «λημέρια του Κολοκο-

τρώνη» αλλά και το σπίτι του στο Λιμποβίτσι. Στη συνέχεια, θα απο-

λάμβαναν τη Μονή του Ιωάννη Προδρόμου, χτισμένη στη ρίζα ενός από-

τομου βράχου της χαράδρας του Λουσίου. Δυστυχώς, ο οδηγός δεν τόλ-

μησε να κατέβει τον απότομο και στενό δρόμο. Ήταν κάτι που δεν μπο-

ρέσαμε να υπολογίσουμε και λυπούμαστε γι’ αυτό. Έτσι η διαδρομή άλ-

λαξε, καθώς ως εναλλακτική λύση είχε προγραμματιστεί η επίσκεψη στη

Μονή Αιμυαλών και στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσά-

νας. Το μουσείο αυτό, ιδρυμένο από το 1997, βρίσκεται ένα χιλιόμετρο

έξω από την Δημητσάνα και αποτελεί πρότυπο, καθώς είναι μοναδικό

στα Βαλκάνια. Με κινητήρια δύναμη το νερό, εκεί ξαναζωντανεύουν τα

εργαστήρια της εποχής: ο νερόμυλος, ο μπαρουτόμυλος, η νεροτριβή,

το βυρσοδεψείο και πολλοί άλλοι μύλοι που τον καιρό της Επανάστασης

τροφοδοτούσαν τις ανάγκες της. Οι συγχωριανοί μας, με μεγάλο εν-

θουσιασμό, παρακολούθησαν τον τρόπο λειτουργίας των μπαρουτόμυ-

λων στην πράξη αλλά και απόλαυσαν την παραδοσιακή λειτουργία της

υδροκίνησης μέσα από φωτογραφίες και βιντεοταινίες που υπήρχαν σε

όλους τους χώρους του μουσείου.

Μετά από όλα αυτά συναντηθήκαμε όλοι μαζί για να ξαποστάσου-

με, να φάμε και να πιούμε με την ψυχή μας, έχοντας θέα την ορεινή Αρ-

καδία και απολαμβάνοντας την παρέα των συγχωριανών μας. Αφού βγά-

λαμε αναμνηστικές φωτογραφίες, πήραμε τον δρόμο του γυρισμού. Στην

επιστροφή, δεν έλειψαν τα  παραδοσιακά τραγούδια που όλοι μαζί τρα-

γουδήσαμε και φυσικά το μοίρασμα των λαχνών από τον Σύλλογο όπου

μικροί και μεγάλοι κέρδισαν από ένα καρπούζι!!! 

Κατά την άφιξή μας στο χωριό, μαζευτήκαμε στην πλατεία «Μαριάννας

Βαρδινογιάννη», όπου και εκεί έγινε η κοπή των υπόλοιπων καρπουζιών

σε όλους τους συμπατριώτες που συμμετείχαν αλλά και σε εκείνους που

παρέμειναν πίσω. Όλοι έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Με την προ-

σμονή της επόμενης εκδρομής, πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν τέτοιες

αλλά και καλύτερες εκδηλώσεις από την πλευρά του Συλλόγου μας. 

Βλάχου Φ. Θάλεια 

Η  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Ιστορική  αναδρομή 
Σε προηγούμενο τεύχος είχαμε αναδείξει μία απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου από το 1931 που αποφασίστηκε χειρωνακτική εργασία των χωρια-
νών μας για την διάνοιξη του δρόμου Μποκαρίνου - Μάκιστος - Πλατιάνα. Σήμερα παρουσιάζουμε απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου από το 1953 όπου
αναδεικνύεται με φιλοπρόοδη ματιά η αναγκαιότητα του δρόμου αλλά και οι προοπτικές που προσφέρει. Η εισήγηση είναι του Προέδρου Φώτη Παυλό-
πουλου και υπογράφουνε οι σύμβουλοι Ανδρέας Βλάχος, Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Ιωάννης Αθανασόπουλος και Διονύσιος Κοκκαλιάρης. Μαθαίνου-
με ότι η τεχνική μελέτη είναι έτοιμη (...αχ αυτές οι μελέτες, που σπάνια γίνονται έργα...) οι πιστώσεις δίνονται λίγο – λίγο και ποτέ δεν ολοκληρώνεται

ο δρόμος και το χωριό δεν μπορεί να βγει από την οικονομική δυσπραγία. Δρόμο ακόμα δεν έχουμε…
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Η
οποιαδήποτε προοπτική της Μακίστου,

όπως και κάθε περιοχής θα εξαρτάται

άμεσα από την παροχή ικανοποιητικής

ποσότητας και ποιότητας νερού. Η ποσότητα

δεν επαρκούσε ποτέ τους καλοκαιρινούς μήνες

γι’ αυτό και παλιά οριζόταν νεροφύλακας. 

Τελευταία με τον διπλασιασμό σχεδόν των

κατοικιών το πρόβλημα θα ενταθεί.

Η ποιότητα μετά τις φωτιές  έχει τεθεί σε αμ-

φισβήτηση.

Οι απόψεις στο χωριό πάνω σε αυτό το θέμα

δεν είναι ενιαίες.

Αρκετοί λένε ότι έχουμε νερό και δεν χρει-

άζεται να γίνει τίποτα. Άλλοι λένε υπάρχει νερό

απλά δεν πρέπει να γίνονται σπατάλες. Άλλοι

λένε να μην χρησιμοποιείται το νερό για άρ-

δευση. Αρκετοί παίρνουν θέση ανάλογα με την

υψομετρική διαφορά του σπιτιού τους από το

υδραγωγείο.

Προσωπικά, θεωρώ ότι η άρδευση δεν πρέ-

πει να καταργηθεί γιατί το χωριό πρέπει να έχει

την δυνατότητα να καλύπτει κάποια αγαθά (κη-

πευτικά) από τις καλλιέργειές του και να διατη-

ρήσει το αναγκαίο πράσινο εντός και γύρω από

τον οικισμό. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να πάει

πίσω στην εποχή των παππούδων μας, άρα η οι-

κιακή χρήση δεν μπορεί να μειωθεί εκτός από εν-

δεχόμενες σπατάλες. Κάποιες λίγες λύσεις

υπάρχουν και θα πρέπει να συζητηθούν κάποτε

σοβαρά.

Στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες για γε-

ωτρήσεις κάπου στην πλαγιά του βουνού. Από

πρόσφατη μελέτη του Μετσόβειου Πολυτεχνεί-

ου ως προς την υδροφορία του Λαπίθα προκύπτει

ότι:

Το κεντρικό-ανατολικό και βορειοανατολικό

τμήμα του Λάπιθα  που αναφέρεται στην μελέ-

τη είναι η δικιά μας περιοχή από το κάστρο μέ-

χρι το Κουμουθεκραίικο ρέμα περίπου. 

Στα ανατολικά αυτής της περιοχής, τα πε-

τρώματα είναι στεγανά και δεν επιτρέπουν στο

νερό να απορροφηθεί, ώστε να σχηματισθεί

υπόγεια υδροφορία και μόνο όπου υπάρχουν  κα-

τακερματισμοί περνάει και «εκβάλει» σε επο-

χιακές πηγές (όπως π.χ. στην Κοτρώνα).

Στην υπόλοιπη περιοχή (Πλάι, Τσιούγκουζα,

Κολοκυθάς), συμφωνα με τη μελέτη, υπάρχει μέ-

τρια διαπερατότητα και σχηματίζεται μικρή υδρο-

φορία, χωρίς πρακτικό ενδιαφέρον (προφανώς

από εκεί τροφοδοτείται η πηγή του Αιγιώρη, πολύ

ουσιώδης και πρακτική για εμάς).

Με λίγα λόγια να ξεχάσουμε τις γεωτρήσεις

και να δούμε ποιες άλλες δυνατότητες υπάρχουν

για την κάλυψη των αναγκών μας (συμπεριλαμ-

βανομένων και των πυροσβεστικών) τους καλο-

καιρινούς μήνες. 

Ελπίζω να υπάρξουν ιδέες πάνω σε αυτό το

θέμα και να παρουσιαστούν στην Μακιστία ή στην

ερχόμενη Γενική Συνέλευση.

Παραθέτω το απόσπασμα της μελέτης    και

να με διορθώσουν οι ειδικοί όπου τα συμπερά-

σματα που προανέφερα είναι λάθος.

Αβραάμ Βλάχος          

Πηγές 

« 3.4.3 Σχηματισμοί ζώνης Γαβρόβου 

Ο φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου που αναπτύσσε-

ται επιφανειακά στο βορειοανατολικό τμήμα του

όρους Λαπίθας, συγκροτείται από εναλλαγές συμπα-

γών ψαμμιτών, αργίλων και τοπικά φακών κροκαλο-

παγών. Ως σύνολο θεωρείται υδατοστεγανός σχημα-

τισμός και μόνο σε ζώνες έντονου κερματισμού των

ψαμμιτικών φάσεων αναπτύσσεται ασθενής υπόγεια

υδροφορία, η οποία εκφορτίζεται μέσω μικροπηγών

εποχικής κυρίως λειτουργίας. 

Οι κρητιδικοί ασβεστόλιθοι είναι ιδιαίτερα υδρο-

περατοί, λόγω καρστικοποίησης και κερματισμού. Η

καρστική υδροφορία που αναπτύσσεται στη μάζα

τους, εκφορτίζεται στις δυτικές απολήξεις του Λαπί-

θα και τροφοδοτεί τη λίμνη Καϊάφα.

3.4.4 Σχηματισμοί ζώνης Πίνδου 

Οι σχηματισμοί της ζώνης Πίνδου εμφανίζονται στο

κεντρικό – ανατολικό τμήμα της περιοχής έρευνας. Συ-

νίστανται λιθολογικά από εναλλαγές ανθρακικών πε-

τρωμάτων, κερατολίθων και κλαστικών σχηματισμών. 

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί εμφανίζουν μέτρια

έως υψηλή υδροπερατότητα, λόγω έντονου κερματι-

σμού και καρστικοποίησης. Η έντονη λεπίωση που

έχουν υποστεί, εμποδίζει την ανάπτυξη εκτεταμένου

και ενιαίου καρστικού υδροφόρου στη μάζα τους, κα-

θώς οι ανθρακικοί σχηματισμοί εναλλάσσονται διαδο-

χικά, τόσο επιφανειακά, όσο και στην υπόγεια συνέχειά

τους με πρακτικά υδατοστεγανά πετρώματα (ραδιο-

λαρίτες και κλαστικοί σχηματισμοί). 

Οι κλαστικοί σχηματισμοί (τυπικός φλύσχης, πρώ-

τος φλύσχης και στρώματα μετάβασης), καθώς και οι

ραδιολαρίτες σε υγιή κατάσταση, συμπεριφέρονται ως

υδατοστεγανοί σχηματισμοί. Τοπικού ενδιαφέροντος

ασθενής υπόγεια υδροφορία αναπτύσσεται στις ζώνες

έντονου κερματισμού και αποσάθρωσης, των ανωτέ-

ρω σχηματισμών, χωρίς όμως πρακτικό ενδιαφέρον.» 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕ-

ΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ - ΝΟΜΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “Α” ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥ-

ΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

http://www.physics.ntua.gr/pyropatheis/ergasies/SX-

OLH_MET_Final_report_zaxaro.pdf

Συντονιστική Επιτροπή: 

ΡΟΖΟΣ Δ., 

Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π., 

Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. 

Ερευνητική ομάδα: 

ΑΛΕΞΟΥΛΗ – ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α., 

Γεωλόγος, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π., 

Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. 

ΚΥΡΟΥΣΗΣ Γ., Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

ΜΑΡΙΝΟΣ Π., Μηχανικός Μεταλλείων 

Μεταλλουργός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

ΡΟΖΟΣ Δ., Τεχν. Γεωλόγος, 

Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Θ., 

Γεωλόγος, Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ Γ., Τεχν. Γεωλόγος, 

Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

ΛΥΚΟΥΔΗ Ε., 

Γεωλόγος, PhD Ε.Μ.Π. / M.Sc. Παν/μιο Αθηνών 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Κ., Γεωλόγος, Υ. Δρ Ε.Μ.Π. 

ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ Π., Μηχανικός Μεταλλείων 

Μεταλλουργός, Υ. Δρ Ε.Μ.Π. 

Ιανουάριος 2008 

ΝΕΡΟ 

Εκδήλωση  Γαίας

Σ
τη Ζαχάρω πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκδήλωση από 11-13 Αυ-

γούστου της κίνησης πολιτών «ΓΑΙΑ». Η αύξηση του ανθρώπινου πλη-

θυσμού, η διάβρωση του εδάφους, η εξάντληση των φυσικών πόρων,

η συσσώρευση αποβλήτων, οι κλιματικές αλλαγές, η καταστροφή της βιο-

ποικιλότητας, η κατάχρηση της τεχνολογίας συνιστούν την μεγαλύτερη απει-

λή που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα, γιατί θέτει εν αμφιβόλω την βιω-

σιμότητα του πλανήτη. Με δεδομένα τα παραπάνω η κίνηση «ΓΑΙΑ» μέσα

στους στόχους της έχει την δημιουργία μιας αλυσίδας αλληλεγγύης των πο-

λιτών, για την αντιμετώπισή τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν και οι συμπατριώτες μας που συμμετέχουν στην

«ΓΑΙΑ» οργάνωσαν την εκδήλωση καλώντας τους κατοίκους της περιοχής

να συμμετέχουν με τοπικά προϊόντα δίνοντας έμφαση στην προβολή και την

διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων. Πήραν μέρος με εκθεσιακά περίπτερα

αρκετές κοινότητες. Από το Χρυσοχώρι με επί κεφαλής την καθηγήτρια του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Τούλα Κυριακοπούλου παρουσίασαν

έκθεση παλιών ασπρόμαυρων φωτογραφιών καθώς και θεσπέσια παραδοσιακά

εδέσματα και γλυκά. Οι Μακισταίοι παρουσίασαν φωτογραφικό υλικό από

την Μάκιστο και γλυκά ενώ εντύπωση έκανε το παραδοσιακό μας καλαμ-

πόκι. Συμμετείχαν κάτοικοι της Αρτέμιδας, του Λεπρέου και άλλων κοινο-

τήτων με διάφορα προϊόντα και έγινε ανταλλαγή σπόρων. 
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παρακολουθεί το θέμα και θα σας

ενημερώνει σχετικά. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το

κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς.

Προς

Τον κ. Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Ηλείας

Μηνυτήρια Αναφορά

• Θεοδώρου Βλαγκούλη του Γε-

ωργίου και της Βασιλικής, Δικηγόρου,

Πολιτευτή Ν.Δ. Ν. Ηλείας, κατοίκου

Πύργου, 28ης Οκτωβρίου 1.

• Επαμεινώνδα Πόθου του Νικο-

λάου και της Παναγιώτας, Προέδρου

Δημοτικού Διαμερίσματος Μακίστου

του Δήμου Ζαχάρως

Κύριε Εισαγγελέα

Όπως είναι γνωστό σε εσάς αλλά

και στο Πανελλήνιο τον Αύγουστο

του έτους 2007 ο Νομός Ηλείας και

ιδιαίτερα τα δημοτικά διαμερίσματα

του Δήμου Ζαχάρως, μεταξύ των

οποίων ΜΑΚΙΣΤΟΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ

κλπ., επλήγησαν από τις καταστρο-

φικές πυρκαγιές και οι οποίες προ-

κάλεσαν τον θάνατο δεκάδων συμ-

πολιτών αλλά και κατέστρεψαν υπο-

δομές, κατοικίες, ζώα, αγροτικές εγ-

καταστάσεις και λοιπές καταστρο-

φές.

Προς αποκατάσταση των ζημιών

αυτών αλλά και την ανασυγκρότηση

των περιοχών που επλήγησαν καθώς

και την αντιμετώπιση των έκτακτων

αναγκών που προέκυψαν από τέτοι-

ες φυσικές καταστροφές εκδηλώθη-

κε σε όλο τον κόσμο ένα κίνημα εθε-

λοντών που συνεισέφεραν διάφορα

ποσά για να συγκεντρωθεί ένα αξιό-

λογο κεφάλαιο των διακοσίων εξήν-

τα εκατομμυρίων ευρώ (260.000.000).

Σκοπός όσων προσέφεραν τα

χρήματα αυτά ήταν η δωρεά προς

όλους τους πληγέντες από τις πυρ-

καγιές του 2007. Για την σωστή δια-

χείριση αυτών των χρημάτων αλλά

και την πιστή εφαρμογή της βούλη-

σης των καταθετών – δωρητών που

ήταν η διάθεση των χρημάτων αυτών

για την έγκαιρη αποκατάσταση των

κατεστραμμένων υποδομών των πυ-

ροπλήκτων περιοχών του Νομού

Ηλείας (δρόμων, οικιών κλπ), αλλά

και την αντιμετώπιση άμεσων και

έκτακτων αναγκών συνεστήθη Ειδι-

κό Ταμείο Αντιμετώπισης έκτακτων

αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) σύμφωνα με

τον νόμο 3624/2007 άρθρο 2 πρό-

εδρος του οποίου ορίστηκε ο πρώην

υπουργός Εξωτερικών ο κ. Π. Μο-

λυβιάτης. 

Πράγματι το συσταθέν ταμείο

αυτό χρηματοδότησε από τις συ-

στάσεώς του όλες τις δαπάνες που

απαιτήθηκαν για την αποζημίωση

των πληγέντων, την αποκατάσταση

πάσης φύσεως ζημιών. Υπό την κά-

λυψη του ταμείου αυτού εν συνεχεία

αποφασίστηκε να τεθούν οι αποκα-

ταστάσεις των ζημιών από τους σει-

σμούς του 2008 που σημειώθηκαν

στην Ηλεία.

Πράγματι μέχρι τον Νοέμβριο

του 2010 μέσω του συγκεκριμένου

ταμείου χρηματοδοτούντο και οι επι-

σκευές καθώς και οι ανακατασκευές

των σεισμοπλήκτων ιδιωτικών και

δημόσιων κτιρίων. 

Το Νοέμβριο του 2010 με νόμο

υπ’ αριθμόν 3895/2010 (άρθρο 1,

παρ. 1) και που ψήφισε η Βουλή των

Ελλήνων ύστερα από πρωτοβουλία

του τότε υπουργού οικονομικών απο-

φασίστηκε η κατάργηση του επoνο-

μαζομένου ταμείου Μολυβιάτη (ειδι-

κού ταμείου αντιμετώπισης  εκτάκτων

αναγκών) και η μεταβίβαση του υπο-

λοίπου που θα προέκυπτε από την εκ-

καθάριση στο Υπουργείο Οικονομι-

κών.

Ο νόμος αυτός 3895/2010 ρητά

προβλέπει ότι το προϊόν της εκκα-

θάρισης του εν λόγω καταργηθέντος

ταμείου θα χρησιμοποιηθεί αποκλει-

στικά για την εκπλήρωση των σκοπών

για τους οποίους είχε σχηματισθεί το

αρχικό κεφάλαιο εισφορών και δω-

ρεών και όλων των άλλων που θα εδί-

δοντο. Παρ’ όλα αυτά όμως από τον

Νοέμβριο 2010 έως σήμερα η δια-

χείριση του συγκεκριμένου κεφα-

λαίου δεν γίνεται αποκλειστικά για

την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών

δια τους οποίους συγκεντρώθηκε.

Συγκεκριμένα δεν καταβάλλονται

οφειλόμενες δόσεις στεγαστικής

αποκατάστασης στους δικαιούχους οι

οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις οικο-

δομικές εργασίες των πυρόπληκτων

η σεισμόπληκτων κτιρίων, οικιών,

άλλα και δεν γίνεται η αποκατάστα-

ση της ομαλής βατότητος των δρό-

μων προς τις πυρόπληκτες περιοχές

όπως προς τα δημοτικά διαμερίσμα-

τα Αρτέμιδας –Μακίστου  κ.λ.π.

Επίσης δεν καταβάλλονται ληξι-

πρόθεσμες οφειλές σε εργολάβους

που αποκατέστησαν στα πλαίσια νο-

μίμων συμβάσεων, μίσθωσης έργων,

τις ζημιές σε δημόσια κτίρια – σχο-

λεία κ.λ.π  καταστήματα υπηρεσιών.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εν’

όψει τις οικονομικής και πιστωτικής

κρίσης της χώρας μας.

Παρά τις επανειλημμένες δια-

μαρτυρίες και οχλήσεις φορέων, πλη-

γέντων πυροπλήκτων   κατοίκων και

εκπροσώπων του Νομού Ηλείας προς

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και

το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι σή-

μερα δεν υπάρχει καμία ανταπόκρι-

ση. Ακόμη και στο Κοινοβούλιο έχουν

κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις στα

πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου της Κυβέρνησης. 

Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς

με τις πράξεις των αρμοδίων οργά-

νων, διάφοροι εκ των δωρητών να ζη-

τούν την επιστροφή των δωρεών

τους για την μη εκπλήρωση των σκο-

πών για τους  οποίους  έχουν διατε-

θεί.

Επειδή από όλα αυτά τα περι-

στατικά προκύπτει ότι με συγκεκρι-

μένες πράξεις ή παραλείψεις αρμο-

δίων οργάνων του Γενικού Λογιστη-

ρίου του Κράτους, του Υπουργείου

Οικονομικών και της πολιτικής ηγε-

σίας του Υπουργείου Οικονομικών το

προϊόν της εκκαθάρισης του ως άνω

καταργηθέντος ταμείου δεν χρησι-

μοποιείται για την εκπλήρωση των

σκοπών χάριν των οποίων οι δωρητές

τόσο στο εσωτερικό όσο στο εξωτε-

ρικό εισέφεραν εθελοντικά την συμ-

βολή τους με τις χρηματικές δωρεές.

Οι πράξεις και οι παραλήψεις αυ-

τές αποτελούν παράβαση του υπη-

ρεσιακού καθήκοντος εκείνων που εί-

ναι αρμόδιοι να διαχειρίζονται τα

ποσά αυτά για την εκπλήρωση του

σκοπού της ανακούφισης των πυρο-

πλήκτων και σεισμοπλήκτων που μά-

ταια περιμένουν να πληρώσουν τις

υποχρεώσεις τους απέναντι σε τρί-

τους (τράπεζες, προμηθευτές, ερ-

γολάβους, άλλα και την αποκατά-

σταση των καταστραφέντων υπο-

δομών).

Ταυτόχρονα πρέπει να ερευνηθεί

εάν στην συγκεκριμένη περίπτωση

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την

άσκηση ποινικής δίωξης για τα κα-

κουργηματικά εγκλήματα της απι-

στίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Ζητούμε να ερευνηθεί η όλη υπό-

θεση σε όλες τις πτυχές της προκει-

μένου να διαπιστωθεί αρμοδίως εάν

συντρέχει νόμιμη περίπτωση για την

άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός

υπευθύνου για τυχόν εγκληματικές

πράξεις που θα προκύψουν από την

διενέργεια προανακριτικής εξέτα-

σης 

Ως Μάρτυρες προτείνουμε

• Τον Κωνσταντίνο Τζαβάρα Βου-

λευτή Ηλείας, κατοίκου Πύργου, Γκο-

τζίνα 5. 

• Τον Γεώργιο Χήνο, οδοντίατρο,

Πρόεδρο ΝΟΔΕ Ηλείας, κατοίκου

Πύργου, οδός Πατρών 26. 

• Τον Χρήστο Βλάχο του Σπυρί-

δωνος, Δημοτικό Σύμβουλο του Δή-

μου Ζαχάρως - Φιγαλίας, κατοίκου Φι-

γαλίας. 

• Τον Ιωάννη Μπαμπάτσικο, Αν-

τιδήμαρχο Δήμου Ζαχάρως – Φιγα-

λίας, κατοίκου Ζαχάρως. 

• Τον Γεώργιο Αχαμνό, κατοίκου

Δουνέϊκων Ηλείας. 

Ως Πληρεξούσιους  και Αντικλή-

τους Δικηγόρους διορίζουμε τους

• Θεόδωρο Γ. Βλαγκούλη, Δικη-

γόρο Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) με

ΑΔΤ 6252 και

• Ιωάννη Αδαμόπουλο, κάτοικο

Αθηνών δικηγόρο Αθηνών (Παρ’

Αρείω Πάγω και Πρόεδρο ΔΙΚΗΓΟ-

ΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ). 

Αιτούμεθα να μας χορηγηθεί επί-

σημο αντίγραφο της μηνυτήριας ανα-

φοράς μας.

Πύργος 24/10/2011

Οι ΜΗΝΥΟΝΤΕΣ

• Θεόδωρος Βλαγκούλης του Γε-

ωργίου, Δικηγόρος

• Επαμεινώνδας Πόθος του Νι-

κολάου 

Τηλ. Επικοινωνίας  6972271965 

κ. ΘΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ  

Ταμείο  Μολυβιάτη 
σκληραίνει  η  αντιπαράθεση 

Συνέχεια από τη σελ. 1

P.M.G.  HOME 
τηλ.  210-9932409

Δ/νση  Κομνηνών  83,  Αργυρούπολη 

Σεντόνια-κουβερλί-παπλώματα-πετσέτες 

-μπουρνούζια  όλων  των  επώνυμων  οίκων 

ΑΙΓΑΙΟ,  ΣΜΠΟΡΑΣ,  ΜΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, 

ΑΣΛΑΝΗΣ,  ANNA RISKA.

Με  ένα  τηλεφώνημά  σας  συνεργάτης  μας 

θα  σας  δειγματίσει  στο  σπίτι  σας  δωρεάν. 

Σε  κάθε  παραγγελία  σας  δώρα  και  ευκολίες  πληρωμής. 
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Η Μακιστία αφουγκραζόμενη τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάει η χώρα απο-

φάσισε να ξεκινήσει μία στήλη όπου θα αναφερόμαστε σε οικονομικά θέματα που αφορούν

άμεσα τα νοικοκυριά, αλλά και γενικότερα την χώρα. Βασικός συνεργάτης σε αυτή την προ-

σπάθεια θα είναι ο πατριώτης μας Δημήτρης Δελέγκος, γιός της Τούλας Κοκκαλιάρη και

του Γιώργου Δελέγκου. Ο Δημήτρης έχει σπουδάσει Οικονομικά με μεταπτυχιακό στη Δι-

οίκηση Επιχειρήσεων ενώ είναι και πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδας. Εργά-

ζεται ως Προϊστάμενος Επενδύσεων σε τράπεζα. 

7Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος  2011 ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Αγαπητοί Πατριώτες και φίλοι,

Η χώρα μας περνάει μία από τις δυσκο-

λότερες στιγμές της εδώ και πολλά χρόνια.

Η οικονομική κρίση χτυπάει την πόρτα σε

όλους μας. Είναι απαραίτητο αυτές τις δύ-

σκολες στιγμές να στηρίξουμε ο ένας τον άλ-

λον. Για να συμβεί αυτό πρέπει να γνωρίζουμε

σε τι μπορεί να βοηθήσει ο καθένας και βε-

βαίως να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με-

ταξύ μας. Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου αποφάσισε την έκδοση μιας ατζέντας

που θα περιέχει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας

των συγχωριανών μας. Η τελευταία φορά που

είχε εκδοθεί μία τέτοια ατζέντα ήταν πριν αρ-

κετά χρόνια και στοιχεία είναι εν πολλοίς μη

ενημερωμένα. Το Δ.Σ. και η Μακιστία θα επι-

κοινωνήσουν για να ζητήσουμε από όλους

τους πατριώτες τα στοιχεία επικοινωνίας

όλων μας, όπως κινητό, e-mail, διεύθυνση,

έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία ανα-

μεταξύ μας. Παρακαλούμε να ανταποκριθεί-

τε με χαρά στο κάλεσμα και ει δυνατόν να επι-

κοινωνήσετε με δική σας πρωτοβουλία. Σε

δεύτερο επίπεδο τα στοιχεία είναι δυνατόν

να αναρτηθούν ενδεχομένως και σε κάποι-

ου είδους ηλεκρονική σελίδα.

Ειδικότερα καλούμε τους επαγγελματίες

συγχωριανούς μας να μας ενημερώσουν για

την δραστηριοποίησή τους ώστε να έχουμε

και έναν κατάλογο που θα μπορούμε όλοι να

εκμεταλλευτούμε. Επίσης τους καλούμε να

στηρίξουν με διαφημίσεις την έκδοση την

ατζέντας, διότι ενδεχομένως να μην είναι δυ-

νατή αλλιώς η πραγματοποίησή της. Η ατζέν-

τα θα είναι ένα επιπλέον όπλο τους για προ-

σέλκυση ενδιαφέροντος στις δραστηριότητές

τους. Είναι προτιμότερο να δίνουμε τις έστω

περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες

και συνεργασίες σε πατριώτες, όποτε είναι

δυνατόν. Υπάρχουν συγχωριανοί, ιδιαίτερα

δεύτερης γενιάς, που είναι μηχανικοί όπως

αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί, τεχνίτες

όπως ηλεκτρολόγοι ή υδραυλικοί, επιστήμο-

νες όπως νομικοί, δικηγόροι ή οικονομολόγοι

και  λογιστές. Άλλοι εργάζονται σε εταιρίες

παροχής υπηρεσιών όπως τράπεζες ή ασφα-

λιστικές εταιρίες, σε εμπορικές εταιρίες ή

έχουν δικά τους καταστήματα σε διάφορους

τομείς όπως εστίαση ή ρουχισμό. Όλοι μας

μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτούς για συ-

νεργασίες ή αγορές, στηρίζοντάς τους απέ-

ναντι στον ανταγωνισμό και από την άλλη

έχοντας ενδεχομένως κάποιο επιπλέον όφε-

λος καλύτερης εξυπηρέτησης. Η Μακιστία

σκοπεύει να αφιερώσει μόνιμα έναν χώρο

που να παρατίθενται όλοι οι επαγγελματίες

συγχωριανοί μας για εύκολη αναζήτηση.

Καλέστε μας στα τηλέφωνα της εφημερίδας

ή στείλτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

τα στοιχεία σας. 

Πρωτοβουλία  δημιουργίας  

ατζέντας  και  οικονομικής  

αλληλοστήριξης 

Οικονομική  Στήλη

Διακανονισμός  Δανείου. 

Τώρα,  αργότερα  ή  ποτέ;  

Ε
γκαινιάζοντας σε αυτό το τεύχος την

οικονομική στήλη της εφημερίδας

μας, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα

για το οποίο δέχομαι πλήθος ερωτήσεων κα-

θημερινά, αλλά και αποτελεί αντικείμενο συ-

ζήτησης για πλήθος νοικοκυριών. Η αδυνα-

μία πληρωμής των δανειακών υποχρεώ-

σεων στις τράπεζες, αποτελεί βασικό πρό-

βλημα για ολοένα και περισσότερα νοικο-

κυριά και η βασική ερώτηση όλων είναι αν

θα πρέπει τώρα να διακανονίσουν την οφει-

λή τους, ή όσο περνάει ο καιρός θα είναι πιο

εύκολο να έρθουν σε ένα συμβιβασμό με την

τράπεζα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι

ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κατά κα-

νόνα ισχύουν τα εξής: Λόγω των δύσκολων

οικονομικών συγκυριών οι τράπεζες, ίσως

για πρώτη φορά, αντιμετωπίζουν θετικότα-

τα το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ρύθμισης

οφειλών, και δεύτερον ότι όσο καθυστερεί

η πληρωμή μιας δόσης, τόσο πιο δύσκολη εί-

ναι η επίτευξη μιας συμφωνίας με όρους

συμφερότερους για τον πελάτη. Θέλοντας

να δώσουμε κάποιες πραγματικά χρήσιμες

συμβουλές θα πρέπει να δώσετε προσοχή

στα εξής σημεία: Κατά πρώτο λόγο δεν θα

πρέπει να  αφήνετε οποιοδήποτε δάνειό σας

απλήρωτο πάνω από τρεις μήνες. Θα πρέ-

πει πριν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα

να προχωρήσετε σε διακανονισμό, καθώς

έτσι θα πετύχετε σίγουρα πιο ευνοϊκούς

όρους ρύθμισης. Επίσης προτιμότερο είναι

να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα της τρά-

πεζας από το οποίο έχετε εξαρχής πάρει το

δάνειο σας. Ο  εξειδικευμένος σύμβουλος

στον οποίο έχει ανατεθεί η παρακολούθη-

ση του δανείου σας θα δείξει μεγαλύτερο

ενδιαφέρον για να σας βοηθήσει. από οποι-

ονδήποτε άλλον, καθώς ένα καθυστερημέ-

νο δάνειο αποτελεί και γι’ αυτόν πρόβλημα

που ενδιαφέρεται να λυθεί άμεσα. Τρίτον

σαν γενικό κανόνα θα πρέπει να γνωρίζετε

ότι πλέον οι τράπεζες ρυθμίζουν ευνοϊκά

δάνεια που ανήκουν στις ίδιες. Γι’ αυτό δια-

πραγματευτείτε με την κάθε τράπεζα χω-

ριστά και μην απορρίπτετε προτάσεις που

δεν περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση του συ-

νόλου των οφειλών σας από όλες τις τρά-

πεζες. Μετά από έρευνα στο σύνολο των

τραπεζών σας αναφέρουμε παρακάτω κά-

ποιες ευνοϊκότατες ρυθμίσεις που μπορείτε

να πετύχετε, ανάλογα με τι δάνειο έχετε

στη κατοχή σας.

Όσον αφορά πιστωτικές κάρτες και κα-

ταναλωτικά δάνεια ανοιχτής γραμμής, μπο-

ρείτε για ένα χρονικό διάστημα, που φτάνει

ακόμα και τα 2 έτη, να ζητήσετε να κατα-

βάλετε τη δόση που σας διευκολύνει, ακό-

μα και αν είναι πολύ χαμηλή, μετατρέπον-

τάς τα σε τοκοχρεολυτικά. Για τα τοκοχρε-

ολυτικά δάνεια που ήδη καταβάλετε συγ-

κεκριμένη δόση, μπορείτε επιπλέον να ζη-

τήσετε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρω-

μής, ακόμα και για τα διπλάσια ή και τρι-

πλάσια χρόνια εφόσον το επιτρέπει η ηλι-

κία σας. Αν έχετε στην κατοχή σας ακίνη-

το, τότε τα πράγματα γίνονται ευκολότερα

καθώς εκτός των παραπάνω, βάζοντας σαν

εξασφάλιση το ακίνητό σας, πετυχαίνετε

αφενός μεγάλη μείωση του επιτοκίου σας

και αφετέρου μεγαλύτερο χρόνο αποπλη-

ρωμής.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά δάνεια,

στα ανοιχτά επαγγελματικά μπορείτε, όπως

και στα καταναλωτικά, να βάλετε σαν εγ-

γύηση το ακίνητό σας και να το μετατρέψετε

σε τοκοχρεολυτικό δάνειο με όσες δόσεις

επιθυμείτε και με ταυτόχρονη μείωση του

επιτοκίου. Εδώ, όπως και στα καταναλωτι-

κά, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα προσημεί-

ωσης του ακίνητου που θα βάλετε σαν εγ-

γύηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να το-

νιστεί κάτι. Πολλοί αρνούνται να βάλουν

σαν εγγύηση το ακίνητό τους. Εδώ θέλει με-

γάλη προσοχή καθώς πριν απορρίψετε αυτή

την πρόταση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η

τράπεζα έχει δικαίωμα, εφόσον έχετε κα-

θυστερημένη οφειλή, να βάλει αναγκαστι-

κή προσημείωση στο ακίνητό σας χωρίς τη

συγκατάθεσή σας. Εάν το δάνειο είναι ήδη

τοκοχρεολυτικό, μπορείτε να διαπραγμα-

τευτείτε ώστε να πληρώνετε μόνο τόκους,

ακόμα και για δύο χρόνια. Τέλος, κάποιες

τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και

αναβολής πληρωμής δόσης έως και ένα

έτος. 

Αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο

υπάρχουν ακόμα περισσότερες επιλογές.

Μείωση δόσης έως και 50% για έξι μήνες,

ακόμα και ως ένα χρόνο, πληρωμή μόνο των

τόκων για έξι μήνες έως ένα χρόνο, παρά-

λειψη δόσης μια φορά το χρόνο και για κάθε

χρόνο αποπληρωμής του δανείου, ακόμα και

επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του

στεγαστικού. Προσοχή πρέπει να δοθεί

στη συμφωνία επιμήκυνσης του δανείου, κα-

θώς ως ανώτατη ηλικία αποπληρωμής είναι

κατά γενικό κανόνα τα 75 έτη και επιπλέον

συνήθως χρεώνονται και έξοδα τα οποία κυ-

μαίνονται ανάλογα με την τράπεζα από

€100-€250.

Δελέγκος Δημήτριος 
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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 8 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος  2011 

Μικρά  αλλά  σημαντικά 

Τεχνικό  Πρόγραμμα  
Δυστυχώς μετά τις φωτιές κανένα έργο δεν έχει γίνει στο χωριό μας. 
Αγροτικοί δρόμοι, γεφύρια, δεξαμενές ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμός. Ο

Πρόεδρος της Κοινότητας Νώντας Πόθος ως ο πλέον γνώστης των θεμά-
των αυτών κατήρτησε τεχνικό πτρόγραμμα και το υπέβαλε στο Δήμο Ζα-
χάρως. Ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος σε επικοινωνία που είχαμε μας
δήλωσε ότι θα προωθήσει άμεσα την ψήφιση και επίλυση των ώριμων πλέ-
ον αυτών ζητημάτων. 

Μνημόσυνο  για  τα  θύματα  της  φωτιάς 
Στις 24 Αυγούστου 2011 τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο της

πυρκαγιάς από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.
Χρυσόστομο ενω παρευρέθηκε και η Βουλευτής Επικρατείας κ. Αυγερινο-

πούλου Θεοδώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος ο κόσμος ήταν περισσό-
τερος από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. 

Δάσος 
Με προηγούμενη παρέμβασή μας σταμάτησαν οι εργασίες στο βουνό με

τα βαριά μηχανήματα. Δεν έχουμε αντίρρηση να πάρουν τα καμένα ξύλα οι
διάφοροι εργολάβοι. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται με ήπιους τρόπους (δη-
λαδή με μουλάρια-όπως γίνεται παντού) και όπως επιβάλει η νομοθεσία, με
την αυστηρή βέβαια επίβλεψη του Δασαρχείου. Στην προηγούμενη εργο-
λαβία διαπιστώσαμε και την κοπή μη καμένων δένδρων. Από τα λιγοστά που
έχουν μείνει. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί αυτό. 

Επίσης ο δασικός δρόμος δεν έχει ακόμα επισκευαστεί (έχει φτάσει από
την Σμέρνα στα Ψηλά Δένδρα). Ο Δασάρχης της περιοχής μας υποσχέθη-
κε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό. 

Νερό 
Η ύδρευση στο χωριό μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με πολ-

λές πτυχές οι οποίες έχουν αναδειχθεί από την εφημερίδα μας. Μία πολύ

σημαντική πτυχή είναι η ποιότητα του νερού μας, για την οποία υπάρχουν,

ιδιαίτερα ύστερα από τις πυρκαγιές του 2007, κάποιες αμφιβολίες. Έχον-
τας ενοχλήσει αρκετές φορές τους υπεύθυνους σχετικά, το μόνο που αξιώ-
θηκαν να κάνουν ήταν μία χημική ανάλυση του νερού, κάτι το οποίο είναι
σημαντικό, αλλά δεν λύνει το θέμα. 

Για αυτόν τον λόγο το Δ.Σ. αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για την
οριστική λύση του θέματος της ποιότητας του νερού και να στείλει δείγματα
του νερού μας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η διαδικασία δειγματολη-
ψίας είναι αυστηρή και έχουμε ενημερωθεί πλήρως για το πως πρέπει να γί-
νει, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε την συγκεκριμένη ενέργεια πριν το
τέλος του χρόνου. Το θέμα θα συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση στις 20

Νοεμβρίου.  

Σύνδεση  Μακίστου  με  διαδίκτυο 
Στα πλαίσια της αναζήτησης του Δ.Σ. του Συλλόγου για την άμεση λύση

του θέματος διαδικτυακής σύνδεσης του χωριού μας, κάτι που θεωρούμε
απαραίτητο για την προσέλκυση της νέας γενιάς μας, διερευνάται απο το
Δ.Σ. μία τεχνική λύση για την σύνδεσή μας. Η τεχνική αυτή λύση συνίστα-

ται στην εγκατάσταση ενός πιάτου από όπου θα συνδεόμαστε παίρνοντας

σήμα από την πεδιάδα. Το κόστος δεν είναι υψηλό και στην συνέχεια θα έχου-
με όλοι σύνδεση για την οποία ενδεχομένως να απαιτηθούν και κάποιοι ει-
δικοί κωδικοί. Το θέμα θα συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση.  

Πότισμα  -  φωτισμός  Άι-Γιώργη
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του αυτόματου ποτίσματος περιμετρικά του

Άι-Γιώργη, όπως και ο φωτισμός της πηγής του Αγίου Γεωργίου. Ένα έργο
που θα απολαμβάνουμε όλοι καθώς το βράδυ θα μπορούμε να πλησιάζου-
με με άνεση στην πηγή, ενώ τα δέντρα που έχουμε φυτεύσει θα ποτίζον-
ται για να μεγαλώσουν και να μας προσφέρουν την σκιά τους. 

Βιολογικός  Καθαρισμός  Αρτέμιδας
Ολοκληρώνονται στην Αρτέμιδα οι εγκαταστάσεις του βιολογικού κα-

θαρισμού, ένα έργο ουσίας για την Αρτέμιδα από την Κυπριακή Δημοκρα-
τία. Ο Αντιδήμαρχος κος Λαμπρόπουλος μας υποσχέθηκε ότι συνεχίζει να
προωθεί την πρότασή του για αποχέτευση στην Μάκιστο η οποία θα κατα-
λήγει στον βιολογικό καθαρισμό της Αρτέμιδας μοιράζοντας το κόστος λει-
τουργίας του και αυξάνοντας την χρησιμότητά του. 

Δρόμος 
Σε επαφές που είχαμε με παράγοντες της περιφέρειας με χαρά

διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Αντιπεριφερειάρχη

κο Καφύρα και προχωράει το θέμα του δρόμου. Ενημερωθήκαμε ότι

βρίσκεται σε τελικό στάδιο πριν την απόφαση για την ολοκληρωμέ-

νη μελέτη από Μποκαρίνου ως Μάκιστο. Η ολοκλήρωση της οριστι-

κής μελέτης θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο και θα ακολουθήσει

δημοπράτηση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον έναν ακό-

μα χειμώνα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αυτό που μας ανησυ-

χεί είναι η μελλοντική χρηματοδότηση του έργου.

Κιόσκι 
Μετά από ερωτήσεις είχαμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν αμφιβο-

λίες για την νομιμότητα του έργου, καθώς δεν υπήρχαν οι απαι-

τούμενες άδειες. Λόγω αυτού δεν υπογράφονταν οι αποφάσεις για

την χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου. Η τελευταία μας

ενημέρωση από τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο, είναι ότι τελικά ξεπε-

ράστηκαν τα προβλήματα, δεν υπάρχει κώλυμα, η χρηματοδότηση

έχει εξασφαλιστεί, το έργο θα συνεχιστεί και θα τελειώσει. 

Κοιμητήριο 
Δείγμα του πολιτισμού μίας κοινωνίας είναι η συμπεριφορά που

επιδεικνύει απέναντι στους νεκρούς της. Η κοινωνία του χωριού μας

πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το θέμα του κοιμητηρίου

μας, διότι η σημερινή κατάσταση δεν τιμά κανένα μας. Το κοιμητήριο

είναι σχεδόν παρατημένο, χωρίς συντήρηση, ενώ η απουσία κάποι-

ου σχεδιασμού ή ελέγχου επιτρέπει στον καθένα να κάνει ό,τι θέ-

λει. Ο πρόεδρος του χωριού μας Επαμεινώντας Πόθος, πρότεινε να

καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένας (κανονισμός λειτουργίας) του

κοιμητηρίου, κάτι που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Αυτή η κα-

τάσταση πρέπει να σταματήσει και να μπούμε σε μία νέα νοοτροπία

συνεννόησης και σεβασμού για το κοιμητήριό μας. Το κοιμητήριο χρει-

άζεται καθαρισμό από τα χόρτα και τους κορμούς από τα πεσμένα

κυπαρίσσια, χρειάζεται να περιφραχθεί, να χωροθετηθούν οι θέσεις

των μνημείων, με τσιμεντόστρωση των προσβάσεων και επιτέλους

κάποια στιγμή να αξιωθούμε να αποπερατώσουμε τον Κοιμητηρια-

κό Ναό. Για την χωροθέτηση των μνημάτων θα γίνει γενικός σχε-

διασμός με ευθύνη του προέδρου του χωριού μας, από τον οποίο

θα δίνεται και η άδεια για κάθε νέο μνήμα. Επίσης προτάθηκε να

υπάρξει μία ελάχιστη εισφορά από τους χωριανούς, ώστε να υπάρ-

χουν λιγοστοί έστω πόροι που είναι απαραίτητοι για την αξιοπρεπή

συντήρηση του κοιμητηρίου μας. Είναι απαραίτητο να καταφέρου-

με μόνοι μας να διαχειριστούμε το κοιμητήριό μας και να μην το αφή-

σουμε στα χέρια του Δήμου, διότι ενδεχομένως ύστερα να εγερθούν

και διάφορες αξιώσεις. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και ευαίσθη-

το και θα πρέπει συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλ-

λόγου στις 20 Νοεμβρίου, ώστε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να

λύσουμε το θέμα. Ελπίζουμε με αυτές τις ενέργειες να αποκατα-

στήσουμε την εικόνα και την λειτουργία του κοιμητηρίου και να έχου-

με ήσυχη την συνείδησή μας απέναντι στην μνήμη των αγαπημένων

μας.

Πανηγύρι  Αρτέμιδας 
Με επιτυχία διοργανώθηκε στην Αρτέμιδα φέτος το πανηγύρι, με

συμμετοχή πλήθους κόσμου και την παρουσία αρκετών συγχωρια-

νών μας από τη Μάκιστο. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας από τον κόσμο

που συμμετείχε, χόρεψε και θυμήθηκε παλαιότερες ευτυχισμένες επο-

χές. Το μήνυμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και παρόλο που η μνήμη

μας θα είναι συνέχεια κοντά στους αγαπημένους μας που έπεσαν

θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007, μπο-

ρούμε να επιστρέψουμε στα ήθη και στα έθιμά μας, όπως θα ήθελαν

και αυτοί άλλωστε. Ελπίζουμε του χρόνου τον Αύγουστο, όπου θα

διοργανωθεί ξανά πανηγύρι και στην Μάκιστο να έχει την ίδια επι-

τυχία και να γλεντήσουμε ξανά όπως παλιά. 
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