
Σ
τις 30-11-2011
ύστερα από πρό-
σκληση της κας

Αυγερινοπούλου Διονυ-
σίας-Θεοδώρας, Βου-
λευτή Επικρατείας, βρέ-
θηκε για πρώτη φορά
στην Αθήνα το δεκαπεν-
ταμελές κλιμάκιο του
ΟΗΕ (Περιβαλλοντικό
τμήμα) για να βραβεύσει
τους ευεργέτες, που συ-
νέβαλαν καθοριστικά
στην ανασυγκρότηση
των πυρόπληκτων πε-
ριοχών της Ηλείας. Πιο
συγκεκριμένα, παρέλα-
βαν βραβεία η Πρέσβειρα Καλής Θε-
λήσεως της UNESCO κυρία Μα-
ριάννα Βαρδινογιάννη για την ανα-
κατασκευή των καμμένων οικιών
στην Μάκιστο, ο Πρέσβης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κύριος Ιωσήφ
Ιωσήφ για την ανακατασκευή της Αρ-
τέμιδας, εκ μέρους του δημάρχου
Βρυξελλών Βίλι Ντεκουρτί ο Πρέ-

σβης του Βελγίου κ. Μαρκ Βαν Ντεν
Ρεεκ για την τουριστική προβολή των
πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου
Ζαχάρως και ο κ. Καυκάς εκ μέρους
του Πανηλειακού Σύλλογου Αμερικής
και Καναδά για την συγκέντρωση με-
γάλου ποσού δωρεών που κατευ-
θύνθηκαν στο Ταμείο Μολυβιάτη.
Στην Εκδήλωση παραβρέθηκαν πολ-
λοί Ηλείοι, ενώ έντονη παρουσία

είχε το χωριό μας. Πα-
ραβρέθηκε το Δ.Σ. του
Συλλόγου και ο γραμ-
ματέας κ. Φώτης Βλά-
χος, ο οποίος χαιρέτισε
την εκδήλωση και αφού
ευχαρίστησε την κυρία
Βαρδινογιάννη για την
βοήθειά της στην Μά-
κιστο, δώρισε συμβολι-
κά από ένα λεύκωμα
μνήμης της Μακίστου
στους τιμώμενους κα-
θώς και στην αντιπρο-
σωπεία του ΟΗΕ.  

Σ
το προηγούμενο φύλλο, τεύχος
66 είχαμε δημοσιεύσει την από-
φαση του Δ.Σ., που πάρθηκε

στις 19-10-2011, σχετικά με την εξέ-
ταση του νερού και να συζητηθεί
στην Γ.Σ. στις 20-11-2011. 

Πράγματι το δείγμα εστάλει και
παραθέτουμε την απάντηση από το
Γενικό Χημείο του Κράτους. Το κλι-
μάκιο του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή
του στη Μάκιστο στις 2-12-2011
ενημερώθηκε για τα περιβαλλοντικά

προβλήματα μετά τις φωτιές (κεν-
τρικός δρόμος, νερό, αγροτικοί και
δασικοί δρόμοι). Η κ. Αυγερινοπού-
λου που συνόδευε τον ΟΗΕ πληρο-
φορήθηκε παράλληλα τα ανωτέρω
προβλήματα και μας απέστειλε δελ-
τίο τύπου το οποίο το παραθέτουμε.

Επίσης σχετική ερώτηση στο
Δήμο έκανε και ο επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Αγρα-
πιδάς Κων/νος. 
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ΙΛΙΟΝ 
Κωδικός: 3087

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Ο  ΟΗΕ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ  -  ΜΑΚΙΣΤΟ Το  νερό 

Πραγματοποιήθηκε στις 20-11-
2011 η τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Μακισταίων στην αίθουσα
που μας παραχωρεί με μεγάλη κα-
λοσύνη και τον ευχαριστούμε ο κ.
Κάππος. Η προσέλευση ήταν μικρό-
τερη του αναμενόμενου. Όσοι ήρ-
θαμε όμως ήμασταν αρκετοί για να
έχουμε απαρτία και να γίνει κανονι-

κά η Συνέλευση, ενώ σημαντική ήταν
η παρουσία του Προέδρου του χω-
ριού μας κ. Πόθου Νώντα. Εκτός των
Μακισταίων μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο κ. Σμυρνής, πρόεδρος
του Συλλόγου Λινιστιάνων και Α’
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Ολυμπίας και η κα Κυριακο-

Γενική  Συνέλευση  Συλλόγου 

Συνέχεια στη σελ. 6

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Πρόσκληση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε

στην ετήσια χοροεσπερίδα, που θα γίνει 
το Σάββατο βράδυ 11 Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο «ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ» 

Ζήνωνος 5 Γαλάτσι. Θα μας διασκεδάσουν 
ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ με την ορχήστρα του 

και άλλοι εκλεκτοί καλλιτέχνες. 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Επικοινωνία Φώτης Βλάχος: 

τηλ.-fax: 210-9704394 κιν.: 6972719139   
e-mail:makistia@gmail.com

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Οι εξελίξεις στο θέμα του δρό-
μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστες.
Μετά από τις υποσχέσεις των αρ-
μοδίων και ιδιαίτερα του Αντιπερι-
φερειάρχη Ηλείας κ. Καφύρα έγι-
ναν οι απαραίτητες ενέργειες και
ήδη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ όπως
ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης σε συνέντευξη τύπου
στις 3-10-2011 η μελέτη παραλλα-
γών, λόγω κατολισθήσεων, στην

οδό Ζαχάρως-Αρήνης προς Αρτέ-

μιδα και Μάκιστο προϋπολογισμού

540.000 ευρώ περίπου. Η αλήθεια
είναι ότι το θέμα μας ενδιέφερε ιδι-
αίτερα και μάλιστα είχαμε έρθει σε
επαφή με τον καθηγητή κ. Λέκκα,

τον οποίο ευχαριστούμε για την
υποστήριξη, για να μας δώσει την
επιστημονική του άποψη, η οποία
συνηγορούσε σε νέα χάραξη. Επί-
σης είχαμε παρακολουθήσει στενά
την πορεία της ένταξης της μελέ-
της και μας είχαν ανησυχήσει διά-
φορες ασάφειες ως προς το μήκος
του δρόμου που υπάγεται στην
μελέτη, δημιουργώντας αμφιβο-
λίες αν φτάνει μέχρι την Μάκιστο

ή σταματά στην Αρτέμιδα. Τελικά

εντάχθηκε τμήμα δρόμου 7,7 χι-
λιομέτρων που φτάνει μέχρι το
χωριό μας. Σε κάποια τμήματα θα
παραμείνει η ίδια χάραξη και σε κά-
ποια άλλα θα μελετηθεί καινούργια
ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινό-
μενο των κατολισθήσεων. Είναι
κάτι αναγκαίο, όπως είχε επιση-
μάνει και ο κύριος Λέκκας στην αυ-
τοψία του. Προβλέπονται τρεις
ισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι, ο
πρώτος στην αρχή (στου Μποκα-
ρίνου), ο δεύτερος στην είσοδο
προς Αρτέμιδα (χιλιομετρική θεση
4.170 μ) και στην στροφή από Αρ-
τέμιδα (χιλιομετρική θεση 6.200
μ). Θα έχει πλάτος 9 (εννέα) μέτρα.

Η μελέτη θα διαρκέσει περίπου
ένα χρόνο. Στις 23-1-2012 έληξε η
προθεσμία παραλαβής προσφο-
ρών για το εν λόγω έργο οπότε και
θα εγκριθεί και ο ανάδοχος. 

Η κατασκευή του δρόμου όπως
ανέφερε ο κ. Καφύρας εκτιμάται να
έχει προϋπολογισμό κάπου στα 5
εκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση της
Μακιστίας είναι ότι ένας εύλογος
τρόπος χρηματοδότης είναι το
Ε.Τ.Α.Ε.Α. (ταμείο Μολυβιάτη). 

Δρόμος:  
«Μπήκε  το  νερό  στο  αυλάκι» 

Η κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη με μέλη του Δ.Σ. 
του Συλλόγου και άλλους συμπατριώτες μας 

Οι βραβευθέντες με τον επικεφαλής 
του κλιμακίου του ΟΗΕ κ. Ντάικενς 

και την κ. Αυγερινοπούλου 



Μέσα στο πλαίσιο της κρίσης που

μαστίζει την χώρα μας το Δ.Σ. εδώ και

ένα χρόνο πήρε την απόφαση, η οποία

εγκρίθηκε ομόφωνα από την πρόσφα-

τη Γενική Συνέλευση, να μειώσει τις ει-

σφορές για τα μέλη καταργώντας πα-

ράλληλα την υποχρέωση πληρωμής

για την εγγραφή. Πιο συγκεκριμένα:

Α) από 20 ευρώ σε 15 ευρώ ετήσια

εισφορά για κάθε μέλος, 

Β) 20 ευρώ ετήσια εισφορά σε πε-

ρίπτωση συζύγων 

Γ) 1 ευρώ για άνεργους, φοιτητές,

φαντάρους, μόνιμους κατοίκους χω-

ριού (όχι επαναστάντες συνταξιού-

χους). 

Βεβαίως αυτό σημαίνει μείωση των

εσόδων του Συλλόγου. Επιπλέον, πριν

περίπου έξι μήνες καταργήθηκε η τα-

χυδρομική ατέλεια για όλα τα έντυπα

(εφημερίδες-περιοδικά) στην χώρα,

κάτι που έχει ανέβασει πολύ τα έξοδα

της Μακιστίας. Είναι αδύνατον, όπως εί-

χαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο

φύλλο, να στέλνουμε τον αριθμό των

850 φύλλων που είχαμε μέχρι τώρα.

Ύστερα απο επικοινωνία με διάφορους

αναγνώστες μας, κάναμε μια πρώτη μεί-

ωση. Αυτή η προσπάθεια χρειάζεται να

συνεχιστεί και χρειαζόμαστε την βοή-

θειά σας. Η έκδοση και η αποστολή της

εφημερίδας είναι πολύ δύσκολη πλέον.

Η δική σας οικονομική συνδρομή, όποια

και να είναι αυτή, μας δίνει δύναμη να

συνεχίσουμε. Τις συνδρομές μπορείτε

να τις στέλνετε στον παρακάτω τρα-

πεζικό λογαριασμό.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Λογ/σμου: 112/296129-62

Η απόδειξη θα σας έρχεται το συν-

τομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όσοι στέλνετε τις

συνδρομές σας στον τραπεζικό λογα-

ριασμό του Συλλόγου, παρακαλείστε να

τηλεφωνείτε στο Γραμματέα του Συλ-

λόγου κο Βλάχο Φώτη στα τηλέφωνα

697-2719139 ή 210 9704394, ώστε να

το γνωρίζουμε, να στέλνουμε την από-

δειξη και να το ανακοινώνουμε στην

εφημερίδα 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-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 Σελιδοποίηση 

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 
Η έκδοση της Μακιστίας γίνεται όλο και πιο δύ-

σκολη δεδομένων και των οικονομικών δυσκολιών.

Τα φλέγοντα θέματα του χωριού μας τρέχουν και

προσπαθούμε να τα αναδείξουμε με αντικειμενικό

και έγκυρο τρόπο. Επίσης να αναδείξουμε όλους

όσους παλεύουν για το καλό του χωριού μας και ει-

δικά τους παράγοντες του τόπου που ενδιαφέρον-

ται για το χωριό και το δείχνουν είτε με ερωτήσεις

και ενέργειες ή με αποφάσεις αν βρίσκονται σε θέ-

σεις εξουσίας. Όμως, και προς αποφυγή παρεξη-

γήσεων, επειδή δεν μπορούμε να τα παρακολου-

θούμε όλα, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε αν

κάποιος κινείται προς την κατεύθυνση της ανάδει-

ξης και επίλυσης των προβλημάτων του χωριού και

γενικότερα του τόπου μας. Με χαρά θα το προ-

βάλλουμε από τις σελίδες μας. Άλλωστε στην

προσπάθεια για την αναζωογόνηση του τόπου μας

δεν περισσεύει κανείς.

Κοινωνικά 

Μείωση  Εισφορών – Κίνδυνος  για  την  Μακιστία 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Παναγιώτα Δημοπούλου του Γε-

ωργίου και ο Γεράσιμος Αντύπας απέκτη-

σαν στις 26/11/2011 κοριτσάκι. 

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να

τους ζήσει το νεογέννητο.

ΓΑΜΟΣ-ΒΑΠΤΙΣΙΑ
• Στις 15/1/2012 η Αθανασοπούλου

Διονυσία (Διόνα) κόρη του Πέτρου τέλε-

σαν τον γάμο τους με τον σύζυγό της Αρ-

γύρη Φράγκο στην Καλαμάτα και βάπτισαν

και τον μικρό τους Δημήτρη. 

Η οικογένεια ευχαριστεί όλους όσους

παρευρέθηκαν στο χαρμόσυνο αυτό γε-

γονός. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Απεβίωσε στις 6/1/2012 η Διαμάντω

συζ. Ιωάννου Λαμπρόπουλου του Πανα-

γιώτη και ετάφη στην Μανάγουλη Φωκίδας

σε ηλικίας 65 ετών. 

• Απεβίωσε στις 10/12/2011 η Γιάννα

Δημοπούλου συζ. Μιλτιάδη και ετάφη στο

Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών σε ηλικία 48 ετών. 

• Απεβίωσε στις 25/12/2011 ο Αντώνης

Γρηγορόπουλος (πατέρας του Θανάση και

της Χριστίνας) σε ηλικία 89 ετών και ετά-

φη στη Μάκιστο. 

• Απεβίωσε στις 1/12/2011 και ετάφη

στη Μηλέα η Καρβουνιάρη Αικατερίνη

(μητέρα της Μαρίας Αθανασοπούλου συζ.

Πέτρου) σε ηλικία 82 ετών. 

Θερμά συλληπτήρια στους οικείους
των θανόντων. 

Ας  τους  μιμηθούμε 

Γρηγορόπουλος Αριστομένης (Άστρος) ........100€ 

Θωμόπουλος Γιάννης (Βαρθολομιό) ................50€ 

Δημοπούλου Κων/να ........................................20€ 

Αθανασόπουλος Πέτρος του Ιωαν. ..................20€ 

Αθανασόπουλος Πέτρος του Αλεξ. ................10€ 

Κυριακόπουλος Βασίλης (Πρ. Αρτέμιδας) ......10€ 

Γκούσκος Νίκος (Ζαχάρω)................................10€ 

Κοκκαλιάρης Γιώργος........................100$ Καναδά

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την οι-

κονομική ενίσχυση. 

Συμμετοχή  -  Αρθρογραφία

Προσκαλούμε όσους συγχωριανούς, πατριώτες αλλά και γενικά συνδρομητές ή φί-

λους της Μακιστίας θέλουν, να συνδράμουν με κείμενα και άρθρα στην ύλη της εφη-

μερίδας. 

Η βοήθεια όλων είναι ευπρόσδεκτη, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπε-

δο της εφημερίδας αλλά και της επικοινωνίας μας γενικότερα.  

Ο Πρόεδρος της  Μακίστου 
Νώντας Πόθος 
σας εύχεται 

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με υγεία



πούλου πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσο-
χωρίου και πρώην καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Μετά από το καλωσόρισμα του προ-
έδρου έγινε αναφορά στα πεπραγμένα και τις αποφά-
σεις του Δ.Σ. όπως το κέντρωμα, η εκδρομή στον Λού-
σιο, η συμμετοχή στην εκδήλωση της Γαίας, η διορ-
γάνωση χοροεσπερίδας, οι προσπάθειες για την τη-
λεοπτική κεραία, η μείωση των εισφορών, η συνεχής
ενημέρωση και οι παρεμβάσεις για τον κεντρικό δρό-
μο, τους αγροτικούς δρόμους, για το κιόσκι, της εύ-
ρεσης προσωρινής λύσης και για την στέγαση του Δ.Σ.
με την παραχώρηση ενός όμορφου χώρου από τον κ.
Σμυρνή, τον οποίο και ευχαρίστησε. 

Στην συνέχεια ο κ. Σμυρνής χαιρέτισε την Συνέ-
λευση και τόνισε την ανάγκη αναβίωσης των Συλλόγων
προς αντικατάσταση των παλαιών Κοινοτήτων και την
ανάγκη αλληλεγγύης των μελών των συλλόγων. 

Έπειτα τον λόγο πήρε η κα Κυριακοπούλου που πρό-
τεινε δημιουργία πιο στενών σχέσεων με τους συλ-
λόγους των χωριών της κοιλάδας του Άνιγρου ποταμού
με την ονομασία «Κοιλάδα της Μακιστίας» για ιστο-
ρικούς λόγους και δημιουργία κοινής Βιβλιοθήκης για
την κοιλάδα στο παλιό σχολείο της Μακίστου. 

Ο Πρόεδρος του χωριού μίλησε μετά και ενημέρωσε
για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και τι έργα έγι-
ναν ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, ενώ έδωσε και
μια γενική περιγραφή της κατάστασης στο χωριό. Ιδι-
αίτερα αναφέρθηκε στο θέμα του Κοιμητηρίου, για το
οποίο υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει με ολοκληρωμέ-
νη πρόταση. 

Ο οικονομικός απολογισμός πήρε σειρά όπου ο κ.
Λαμπρόπουλος Κων., εκ μέρους της εξελεγκτικής
επιτροπής, εκτίμησε ότι γενικά δεν προκύπτουν λάθη
ή παραλείψεις καθώς υπάρχουν παραστατικά και σχε-
τικές αποφάσεις Δ.Σ. για όλα τα έσοδα και τα έξοδα.
Όμως αναφέρθηκε στην ανάγκη να γίνεται η Γ.Σ. μετά
την αλλαγή του έτους για να μπορεί να γίνεται το κλεί-
σιμο της χρήσης.

Ύστερα τον λόγο πήρε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.
Βλάχος Φώτης ο οποίος ανάμεσα στα άλλα επεσήμα-
νε τον κίνδυνο για την Μακιστία λόγω κατάργησης της
ταχυδρομικής ατέλειας, την ανάγκη προώθησης του
Λευκώματος, την ανάγκη αποχέτευσης της Μακίστου,
ανέφερε τις εξελίξεις για τον δρόμο, ανέδειξε το πρό-
βλημα του νερού καταθέτοντας την απάντηση του Γε-
νική Χημείου του Κράτους με τα αποτελέσματα της
δειγματοληψίας που ελείφθη το νερό στις 9-11-2011
και του Κοιμητηρίου, ζήτησε την έγκριση της μείωσης
των εισφορών και πρότεινε θέσπιση μόνιμης ημέρας
για την Γενική Συνέλευση την πρώτη Κυριακή του Φλε-
βάρη.

Ακολούθως τοποθετήθηκαν άλλα μέλη του Συλλό-
γου και ανάμεσα στα άλλα τέθηκαν θέματα όπως η ανη-
συχία για την μικρή συμμετοχή στην Συνέλευση, για τον
δρόμο στην Παναγίτσα, η αναγνώριση συνεισφοράς
προηγούμενων μελών του Δ.Σ. και υπευθύνων της Μα-
κιστίας, η τύχη της δωρεάς της Vodafone για το κιόσκι,
η ανάγκη εθελοντισμού για εργασίες στο χωριό, προ-
τάσεις για μειώσεις των φύλλων την Μακιστίας, ο κεν-
τρικός δρόμος, το Κοιμητήριο, η δίκη για τις πυρκαγιές
και η περισσότερη προσοχή αναφοράς της Μακιστίας
σε πολιτικά πρόσωπα προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Δόθηκαν σχετικές απαντήσεις και διευκρινήσεις από
τον πρόεδρο του χωριού, τον πρόεδρο και τον γραμ-
ματέα του Συλλόγου και αποφασίστηκε η έγκριση των
πεπραγμένων του Δ.Σ. ομόφωνα. 

Ήταν μία καρποφόρα Συνέλευση με πολλά θέματα
και είναι κρίμα που δεν είχαμε την συμμετοχή που αξί-
ζει μια τέτοια Γενικής Συνέλευσης. Όμως επιτεύχθηκε
ένα υψηλό επίπεδο και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα
βελτιωθεί η συμμετοχή στα κοινά του Συλλόγου. Κα-
λούμε όλους τους πατριώτες προς αυτήν την κατεύ-
θυνση. 
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Το  νερό 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19 Δεκεμβρίου 2011    
Ερώτηση και Αναφορά για την κατάσταση

του δικτύου ύδρευσης της Μακίστου υπέβα-
λε η Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλον-
τος της Ν.Δ κα. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερι-
νοπούλου. 

Ερώτηση και Αναφορά για την κατάσταση
του δικτύου ύδρευσης της Μακίστου υπέβα-
λε στο Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Υπο-
δομών και Δικτύων, αλλά και στο Υπουργείο
Εσωτερικών η Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πε-
ριβάλλοντος της Ν.Δ κα. Διονυσία-Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου, καθώς σύμφωνα με  Έκθε-
ση του Γενικού Χημείου του Κράτους το νερό
της πυρόπληκτης περιοχής κρίθηκε ακατάλ-
ληλο για πόση. 

Η έκθεση της Γ΄Χημικής
Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού
Χημείου του Κράτους μετά από
εξέταση δείγματος από πηγή
ύδρευσης του χωριού εντόπισε
υψηλά ποσοστά κολοβακτηρι-
δίων και εντερόκοκκων, τα οποία
καθιστούν το νερό ακατάλληλο
για κατανάλωση. Κάτοικοι της
Μακίστου υποστηρίζουν ότι το
δίκτυο υδροδότησης του χωριού
κατέρρευσε μετά τις πυρκαγιές
του 2007 και σημειώνουν ότι
δεν έχουν γίνει απαραίτητες ερ-
γασίες συντήρησης ή αντικατά-
στασής του, με αποτέλεσμα να
σημειώνονται αλλεπάλληλα
κρούσματα επικίνδυνων μολύν-
σεων. 

Οι υποδομές των πυρόπλη-
κτων χωριών έχουν καταρρεύ-
σει. Η αποκατάσταση σε δίκτυα
οδοποιΐας και ύδρευσης βρί-
σκεται ακόμη στα χαρτιά και τα
κονδύλια του Ε.Τ.Α.Ε.Α (πρώην
Ταμείου Μολυβιάτη), που συγ-
κεντρώθηκαν για την αποκατά-
σταση των πυρόπληκτων περιο-
χών παραμένουν αδιάθετα. Είναι
άμεση ανάγκη να βοηθηθούν οι
κάτοικοί τους να παραμείνουν
στον τόπο τους, χωρίς να κιν-
δυνεύει καθημερινά η υγεία
τους. 

Διονυσία-Θεοδώρα 
Αυγερινοπούλου 

Βουλευτής Επικρατείας 

Επί του πιεστηρίου 
Παράγοντες του Δήμου παρουσίασαν στο

χωριό μας έγγραφο με ανάλυση του νερού. Το
έγγραφο παραδόθηκε στον πρόεδρο του Συλ-
λόγου μας από την ΔΕΥΑΖ, ο οποίος μας το
έστειλε ελάχιστη ώρα πριν το κλείσιμο της
ύλης της εφημερίδας. Το παραθέτουμε για την
πιο σφαιρική σας ενημέρωση, χωρίς να προ-
λάβουμε λόγω ασφυκτικής πίεσης χρόνου να
το ελέγξουμε. Περισσότερες πληροφορίες
στο επόμενο φύλλο της Μακιστίας. 

Γενική  Συνέλευση  

Συλλόγου Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια από τη σελ. 1 



Τ
ο καυτό ζήτημα της κρί-

σης, που ταλανίζει τη χώρα

και έχει εξουθενώσει το

δύσμοιρο λαό της, έχει αναλυθεί

από τους ειδικούς μέσω της τη-

λεόρασης, του τύπου και με την

έκδοση αρκετών βιβλίων, κατά

τρόπο διεξοδικό.

Η βούλησή μου είναι να δια-

τυπώσω ορισμένες απόψεις που

υπαγορεύονται από τη βαθιά αγω-

νία και τον έντονο προβληματισμό,

για τη δραματική κατάσταση που

βιώνουμε.

Η κρίση δεν είναι μόνο οικο-

νομική.

Πρωτίστως είναι κρίση κοινω-

νική και πολιτική, η οποία δε συ-

νέβη ξαφνικά σαν κεραυνός εν αι-

θρία, αλλά είναι απόρροια μιας

συγκεκριμένης πολιτικής, που ξε-

κίνησε πριν (30) χρόνια περίπου.

Με την πτώση του δικτατορι-

κού καθεστώτος, το έτος 1974,

μπήκανε οι βάσεις για την απο-

κατάσταση της Δημοκρατίας.

Χάρη στους σωστούς χειρι-

σμούς της πολιτικής ηγεσίας, η με-

τάβαση στο νέο καθεστώς έγινε

ομαλά, χωρίς κοινωνικές ανατα-

ράξεις. Πολύ σύντομα, αποκατα-

στάθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί

και στο δημόσιο βίο μπήκαν σε λει-

τουργία οι δημοκρατικές διαδι-

κασίες. Οργανώθηκαν τα συνδι-

κάτα και τα συνδικαλιστικά όργα-

να ξεκίνησαν τη δράση τους για

την προάσπιση των συμφερόν-

των των εργαζομένων και τη διεκ-

δίκηση των δικαιωμάτων τους.

Στα πλαίσια της Δημοκρατίας

και προκειμένου να ικανοποιηθεί

το λαϊκό αίσθημα, που ένιωθε κα-

ταπιεσμένο κατά τη διάρκεια της

επταετίας, θεωρήθηκε σκόπιμο

να υιοθετηθεί γενικά στην κοινω-

νία, πνεύμα επιείκιας και ελαστι-

κότητας. Οι προληπτικοί και κα-

τασταλτικοί έλεγχοι άρχισαν να

ατονούν. Η αξιολόγηση του αν-

θρώπινου δυναμικού σιγά-σιγά

καταργήθηκε ή όπου συνεχίστηκε

είχε μάλλον τυπικό χαρακτήρα.

Η σοφή ρήση των προγόνων

μας λέει: «Μέτρον Άριστον» και η

τήρησή της στην πράξη, δεν είναι

εύκολη.

Πολύ νωρίς έκαναν την εμφά-

νισή τους τα πρώτα κρούσματα

αυθαιρεσίας, απειθαρχίας, ασυ-

δοσίας κ.ά., και δυστυχώς αντι-

μετωπίστηκαν, άλλοτε με ανοχή,

άλλοτε με αδιαφορία και άλλοτε

με συγκάλυψη. Έννοιες όπως:

αξιοκρατία, καθήκον, πειθαρχία,

σεβασμός, εντιμότητα, συνέπεια,

υπευθυνότητα, αλληλεγγύη κ.τ.λ,

που για γενεές ολόκληρες συνέ-

θεταν τον κοινωνικό ιστό, παρα-

μερίστηκαν ως συντηρητικές και

ξεπερασμένες.

Σιγά – σιγά, με τον κοινωνικό

μετασχηματισμό που συντελέ-

στηκε, η πειθαρχία θεωρείται πια

καταπίεση, η υπακοή στο νόμο πει-

θαναγκασμός, το καθήκον κατα-

δυνάστευση, η συνέπεια κοροϊδία,

η παρανομία καπατσοσύνη κ.ο.κ.

Φτάσαμε στο σημείο, η απάτη, η

φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή,

το λάδωμα, η κλοπή δημόσιου

χρήματος, η κατάχρηση να θεω-

ρούνται λαϊκές κατακτήσεις των

τελευταίων 30 χρόνων!

Συνέπεια των παραπάνω ήταν

να κλονιστεί η κοινωνική συνοχή

και να διασαλευτεί η κοινωνική

ομαλότητα. Με την κομματοκρα-

τία και την αναξιοκρατία, δομή-

θηκε ένα κράτος υπερτροφικό,

σπάταλο και αναποτελεσματικό.

Μεθοδεύτηκε η χειραγώγηση του

συνδικαλισμού, ο οποίος  συμπο-

ρεύτηκε με την κυβερνητική πο-

λιτική και αρκετοί εργατοπατέ-

ρες ανταμειβόμενοι αναρριχήθη-

καν στην πολιτική και κατέλαβαν

βουλευτικές και υπουργικές θέ-

σεις!

Το πολιτικό σύστημα, που ανέ-

χτηκε τη φαυλότητα, την παρα-

νομία, την κακοδιαχείριση και τη

διασπάθιση του δημόσιου χρήμα-

τος, για να συντηρήσει το κομμα-

τικό κράτος κατέφυγε στον αλό-

γιστο δανεισμό, υποθηκεύοντας

το μέλλον των τωρινών και των

επόμενων γενεών. Έτσι, φτάσαμε

στη σημερινή τραγική κατάσταση.

Η χώρα μας που έδωσε τα φώτα

του πολιτισμού σε όλους τους λα-

ούς, σήμερα κατάντησε να είναι

ουραγός της Ευρώπης και όχι

μόνο!

Βρισκόμαστε σ’ένα εξαιρετικά

κρίσιμο σταυροδρόμι. Για να απο-

φύγουμε τον όλεθρο χρειάζονται

γενναίες πολιτικές αποφάσεις.

Είναι αδώριτη ανάγκη να επι-

τευχθεί ο εθνικός στόχος, που εί-

ναι η παραμονή μας στο ευρώ. Οι

πολιτικοί μας χωρίς καμία χρονο-

τριβή και αγνοώντας το πολιτικό

κόστος, που αποτελεί τον κύριο

ανασταλτικό παράγοντα, για τη

λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων

διάσωσης της χώρας, θα πρέπει να

συνειδητοποιήσουν την αποστολή

τους και να πράξουν το καθήκον

τους, για το οποίο έχουν δώσει

όρκο στην πατρίδα, διαφορετικά

ας βρουν το θάρρος και τη γεν-

ναιόητα να παραιτηθούν.

Με συγκεκριμένο και καλά

σχεδιασμένο πρόγραμμα, θα πρέ-

πει να γίνει επανίδρυση του πα-

ραπαιόντος κράτους και ριζική

αναδιοργάνωση και ανασυγκρό-

τηση της σαθρής Δημόσιας Διοί-

κησης, για την ομαλή και εύρυθμη

λειτουργία των Υπηρεσιών και

την άρτια και ποιοτική εξυπηρέ-

τηση του πολίτη.

Η κρισιμότητα της κατάστα-

σης επιβάλλει όλοι μας, αφού

κάνουμε την αυτοκριτική μας , να

αποβάλλουμε τις νοσηρές νοο-

τροπίες και τις ισοπεδωτικές αν-

τιλήψεις, που διέβρωσαν τον κοι-

νωνικό ιστό και να συμβάλλουμε

ουσιαστικά στην αναγέννηση της

χώρας. Ωστόσο, για να επιτευχ-

θεί αυτός ο δύσκολος αλλά ανα-

γκαίος στόχος, είναι αναγκαία η

απαρέγκλιτη τήρηση του Νόμου.

Σήμερα, η καθολική απαίτηση

της κοινωνίας είναι να αναθεω-

ρηθεί το Σύνταγμα, προκειμένου

να λυθεί το πρόβλημα της πολυ-

νομίας και να ρυθμιστούν πολλά

ανοιχτά θέματα, αρχής γενομένης

από το πολιτικό ζήτημα, όπου

επιβάλλεται να γίνουν βαθιές το-

μές, όπως:

• Δραστική μείωση του αριθ-

μού των βουλευτών, περιστολή

των λειτουργικών εξόδων και

άρση της ασυλίας τους

• Μείωση των μελών της Κυ-

βέρνησης (Στην Γερμανία τα μέλη

της Κυβέρνησης είναι μόλις 18 και

στην Ελλάδα 49!!)

• Η παραβατική συμπεριφορά

των βουλευτών να εμπίπτει στην

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων και

όχι να εξετάζεται από Επιτροπή

της Βουλής.

• Ενίσχυση του θεσμού του

Προέδρου της Δημοκρατίας με

αρμοδιότητες, ώστε ο ρόλος του

να είναι ουσιαστικός και ενεργη-

τικός και όχι τυπικός όπως είναι

σήμερα.

Άραγε θα αποδοθούν ευθύνες

στους υπαίτιους, οι οποίοι με την

κακοδιοίκηση και την κακοδιαχεί-

ριση, υπερχρέωσαν το κράτος και

καταβαράθρωσαν τη φερεγγυό-

τητα και την αξιοπιστία του; Άρα-

γε θα λογοθετήσουν οι υπεύθυνοι

για το πλήγμα που δέχτηκε η

αξιοπρέπεια και η περηφάνεια

του ελληνικού λαού που λοιδο-

ρείται και χλευάζεται από τους

πάντες; Άραγε θα τιμωρηθούν

εκείνοι που με την εξοντωτική

φοροεπιδρομή και με τις αλλε-

πάλληλες περικοπές των μισθών

και των συντάξεων, οδήγησαν το

λαό στην εξαθλίωση, προκαλών-

τας παράλληλα φαύλο κύκλο στην

αγορά με τη μείωση της αγορα-

στικής δύναμης του κοινού, με

επακόλουθο μια σειρά δυσάρε-

στων παρενεργειών (μείωση του

τζίρου στην αγορά, κλείσιμο επι-

χειρήσεων, αφανισμός των μι-

κρομεσαίων επαγγελματιών, αύ-

ξηση της ανεργίας, μείωση των

κρατικών εσόδων κ.α.).

Ανατρέχοντας στην Ιστορία

του Έθνους μας, παρατηρούμε

ότι Κυβερνήτες και Αξιωματούχοι,

οι οποίοι με τις πράξεις ή τις πα-

ραλείψεις τους έβλαψαν την πα-

τρίδα, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύ-

νη και υπέστησαν τις συνέπειες

του νόμου. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

Για τους πατριώτες και τους αναγνώστες της Μακιστίας πάντοτε με
αγάπη και εμπιστοσύνη, θα έχετε πληροφορίες για τα προϊόντα μας με τις
καλύτερες τιμές της αγοράς. 

Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2012. 
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Η  ΚΡΙΣΗ 

OMEGA

Του κ. Αριστομένη Χ. Γρηγορόπουλου 

τ. Γενικού Επιθεωρητή Πελοποννήσου 

Εθνικής Τράπεζας 
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Η  προβατίνα  δεν  προσφερόταν 
για  θηλασμό,  γιατί,  φευ,  ήταν  νεκρή! 

Τ
ο παρακάτω ιστόρημα, επι-
γραμματικώς αναπτυσσό-
μενο, είναι αυθεντικό γεγο-

νός και όχι ευτελές επινόημα ή μύ-
θευμα τού γράφοντος. Ανασύρ-
θηκε από τις μνήμες μου τις σχε-
τιζόμενες με τη φρικτή Κατοχή, με
αφορμή τη φρενίτιδα των απο-
κρουστικών εικόνων, οι οποίες
ακάθεκτες εισέβαλον προ διετίας
στη βιωτή μας. 

Είδα, το 1941, εμβρόντητος και
περίλυπος, μια προβατίνα, θύμα
και αυτή της αποθηρίωσης της
εποχής εκείνης, να κείτεται κατά-
χαμα, στον αύλειο χώρο της πα-
τρικής μου κατοικίας. Τα δύο αρ-
τιγέννητα αρνάκια της, πεινασμέ-
να, άρα καθοδηγούμενα από το
επιτακτικό ένστικτο της αυτοσυν-
τήρησης, έσπευσαν να περιαδρά-
ξουν την θηλή του μαστού της νε-
κρής μητέρας τους. Αλλά το πα-
ρορμητικό της προσπάθειάς τους,
για τον κορεσμό της πείνας τους,
διαδέχτηκε γρήγορα η απόγνωση
και αυθωρεί εγκατέλειψαν το εγ-
χείρημα, περιφερόμενα εν απο-
γνώσει γύρω από το σώμα της
γεννήτορος.

Ευλόγως ανακύπτει το καίριο
ερώτημα, αν τα ανωτέρω συνά-
πτονται και ομοστιχούν με τον
γνωστόν πλέον αδυσώπητο οικο-
νομικό και κοινωνικό Αρμαγεδόνα
και αβεβαιότητα, για το τι τέξεται
η επιούσα….

Θα απαντήσω καταφατικά, θυ-
μίζοντας συνοπτικότατα ότι το
ήδη καταρρεύσαν πολιτικό σύ-
στημα της περιόδου 1974 και μετά,
της κατά κόσμον μεταπολιτεύσε-
ως, είχε την επιφάτησιν της ανα-
τροπής των ανισοτήτων και την
μετάλλαξιν της πάλαι ποτέ Ψω-
ροκώσταινας σε πόλιν της αρχαί-
ας Συβάρεως της Κ. Ιταλίας, της
οποίας ο πλούτος και η πολυτέλεια
υπήρξαν παροιμιώδεις. Όμως, εν
τοις πράγμασι, αυτοί οι κακόζηλοι
μιμητές του συβαριτισμού, καλ-
λιέργησαν την ψευδαίσθησιν της
επίπλαστης και ψιμυθιωμένης ευ-
μαρείας, και δη κατά τη δεκαετία
του ’90.Το τόλμημά τους στηρί-
χτηκε ατέχνως στον υπερδανει-
σμόν και τον εξ αυτού εύκολο
πλουτισμόν, πέρα από τους κανό-
νες της συντεταγμένης προσπά-
θειας. Εδώ είδε ημέρες θριάμβου
και επιβεβαίωσης η λαϊκή, άρα
σοφή, παροιμία: «Χρυσά μου χέ-
ρια, σε ξένα αλεύρια». Δηλαδή, ο
διαχειριστής του πλούτου που
προέρχεται από δανεισμόν έξωθεν
και όχι έσωθεν, από παραγωγική
μας εξορθολογισμένη δραστηριό-
τητα, έχει την ψυχολογία της καθ’
υπέρβασιν γενναιοδωρίας. Μιας
γενναιοδωρίας διεστραμμένης,
ταυτόσημης με την σπατάλη και τη
διασπάθισιν της δημόσιας περι-
ουσίας. Και αυτό, για να ευνοη-
θούν οι φίλα προσκείμενοι, οι δια-
πλεκόμενοι, οι πολιτικοί… ποιμέ-
νες και άλλοι ισχυροί του πανθέ-
ου των επιτηδείων. Εντεύθεν, και

η ακαταμάχητη ροπή προς την
νεοελληνική κουλτούρα της εξί-
σωσης προς τα κάτω, την αρχή της
ήσσονος προσπαθείας, την ανα-
ξιοκρατία και την κλεπτοκρατία.
Αυτές οι δυσώνυμες παράμετροι
συναποτελούν τα δομικά στοιχεία
και συμπτώματα της παρακμής
της χώρας μας, ήδη διεθνώς εκτι-
θέμενης και δεινώς διασυρόμενης.

Αλλά το ομηρικό έστ ήμαρ νο-
μοτελειακά πραγματώθηκε, ήρθε
η ημέρα. Οι δανειστές μας αξιούν
την πληρωμή του λογαριασμού, τα
ψέματα τελείωσαν, τα έξοδά μας
πρέπει να ισούνται με τα έσοδά
μας, αυτό λέει η χρυσή οικονομι-
κή αρχή. Το τερατώδες χρέος,
αλλά και το θηριώδες έλλειμμα
πρέπει να περιορισθούν, η χώρα
αποδέχεται την επιτήρηση της οι-
κονομίας μας, όπως και άλλους τα-
πεινωτικούς όρους, ας θυμηθούμε
τα «Καβδιανά δίκρανα». Ο λαός
και δη αυτός της μεσαίας τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων, καταδυ-
ναστεύεται, υφιστάμενος τις βα-
ρύτατες συνέπειες της άγριας λι-
τότητας. Την ίδια στιγμή, οι ορ-
γανωμένες ομάδες μάχονται στα
χαρακώματα μέχρις εσχάτων, για
την διατήρησιν των προνομίων
τους, όταν η ανοργάνωτη σιωπη-
λή πλειοψηφία απειλείται από το
φάσμα της ανεργίας… μιλάμε για
σωστή Βαβυλωνία. Η χώρα παρα-
δίδεται ολοκληρωτικά στη δίνη
της ασυμμετρίας, της ασυναρτη-
σίας και ασυνεννοησίας. Το δόγ-
μα του κοινωνικού αυτοματισμού
εφαρμόζεται στην πράξη, οι απερ-
γοί πασχίζουν εις μάτην εις την
ικανοποίησιν των αιτημάτων τους
από μια χρεοκοπημένη πατρίδα.
Άρα, η απεγνωσμένη προσπάθεια
των απεργών, ταυτιζόμενη εκ των
πραγμάτων με σκιαμαχίαν, βρί-
σκεται σε πλήρη αναλογίαν και
εναρμόνισιν με το περιστατικό,
το οποίο προέταξα στην αρχή του
παρόντος, η δε ιστορία επανα-
λαμβάνεται, χωρίς να αποτελεί
φάρσα σε τούτη τη χρονική συγ-
κυρία. 

Πάντως, πιστεύουμε ότι την
πρωτοπορείαν προς τον μαρτυρι-
κόν δρόμο του Γολγοθά έχουν οι
αδύνατοι, οι δε  δυνατοί, καθ’ ο
Προμηθεύς, διάγουν βίον τρυφη-
λόν και ευδαίμονα στην αλλοδαπή,
αναλίσκοντας εκεί τον άκοπο και
αφορολόγητο πλούτο τους. Και
κάποιοι άλλοι συνδαιτυμόνες αυ-
τών που ανέφερε ο κ. Πάγκαλος,
παραμένουν στην ημεδαπή, αλλά
διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους, δη-
λώνοντας ότι είναι αθώοι του αί-
ματος τούτου. Εδώ επαληθεύεται
με τραγικό τρόπο ο Πυθαγόρας
(Χρυσά Έπη, ΜΓ 79): «Εισιέναι εις
τας πόλεις πρώτον τρυφήν, έπει-
τα κόρον, είτα ύβριν, μετά δε ταύ-
τα όλεθρον», ήτοι ευμάρεια, κό-
ρος, ύβρις, καταστροφή.

Διόνυσος, 30-10-2011
Σωκράτης Γρηγορόπουλος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ 

ΚΑΙ  ΑΝ  ΛΕΦΤΑ... ΥΠΑΡΧΟΥΝ; 
ΤΙ  ΤΑ  ΚΑΝΩ; 

Μ
ετά τη ρύθμιση των δανείων με
την οποία ασχοληθήκαμε στο
προηγούμενο φύλλο, αυτή τη

φορά θα ασχοληθούμε με ένα άλλο με-
γάλο ζήτημα που μας απασχολεί, και
έχει να κάνει με τις επιλογές που
έχουμε για τοποθέτηση των χρημάτων
μας. Παρακάτω θα παρατεθούν ορι-
σμένες κατευθυντήριες γραμμές και
συμβουλές, οι οποίες θεωρώ ότι θα
βοηθήσουν ώστε την επόμενη φορά
που θα βρεθείτε στο υποκατάστημα της
τράπεζάς σας να είσαστε σε θέση να
γνωρίζετε επακριβώς τι είδους επέν-
δυση είναι αυτή που σας προτείνει ο
σύμβουλος ο οποίος διαχειρίζεται τα
χρήματά σας.

Ξεκινώντας με την προθεσμιακή
κατάθεση, δεσμεύουμε τα χρήματά
μας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγ-
μα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα επιλογής μας, συνήθως 1, 3, 6, ή 12
μήνες, με ένα προσυμφωνημένο επι-
τόκιο, και στη λήξη ή σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα παίρνουμε τον αντί-
στοιχο τόκο. Το κατώτατο ποσό το
οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε
είναι  5.000-10.000 ευρώ, ανάλογα με
την τράπεζα. Πλεονέκτημα αυτής της
τοποθέτησης είναι ότι αφενός δεν δια-
κινδυνεύουμε στο ελάχιστο το κεφά-
λαιό μας, και αφετέρου ότι τα χρήμα-
τά μας είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσι-
μα να τα αποσύρουμε εφόσον τα χρει-
αστούμε. Μειονέκτημα είναι η απόδο-
ση η οποία θα έχουμε στα χρήματα μας,
καθώς τα επιτόκια δεν είναι ιδιαίτερα
ψηλά, με εξαίρεση τους τελευταίους
μήνες. Εκεί που θα πρέπει να δοθεί
προσοχή, είναι στη ποινή που θα έχου-
με εφόσον “σπάσουμε” την προθεσμία
μας πριν τη λήξη της, αλλά στο πραγ-
ματικό καθαρό επιτόκιο. Όταν μια προ-
θεσμία έχει απόδοση έως 7%, δε ση-
μαίνει ότι τα χρήματα μας τοκίζονται με
7%.  Για παράδειγμα όταν μια προθε-
σμία έχει επιτόκιο 4% τον πρώτο μήνα,
5% τον δεύτερο και 7% τον τρίτο, το
πραγματικό μέσο επιτόκιο θα είναι
5,33%, και αφαιρώντας το 10% του φό-
ρου των τόκων το καθαρό επιτόκιο κα-
ταλήγει να είναι 4,8%, πάντα σε ετήσια
βάση. Εναλλακτικά, έχουμε την τοπο-
θέτηση σε ομόλογα, είτε ελληνικού δη-
μοσίου, είτε επιχειρήσεων. Και σε αυτή
την περίπτωση δεσμεύουμε τα χρήμα-
τά μας για συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα παίρνοντας προσυμφωνημένους
τόκους ανάλογα με το κουπόνι του
ομόλογου (3μηνο, 6μηνο, 12μηνο).  

Οι διαφορές με την προθεσμιακή
κατάθεση, και εκεί που θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι στα
εξής: η διάρκεια των ομολόγων είναι
αρκετά μεγαλύτερη. Συνήθως κυμαί-
νεται από 3 έως και 20-30 χρόνια. Αν-
τίθετα με την προθεσμιακή κατάθεση,
εφόσον θελήσετε να πάρετε τα χρή-
ματά σας πριν τη λήξη του ομολόγου
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πά-
ρετε πίσω το σύνολο του κεφαλαίου
σας, καθώς τα ομόλογα διαπραγμα-
τεύονται καθημερινά ανάλογα με τη ζή-
τησή τους. Έστω ότι έχετε τοποθετή-
σει 10.000 ευρώ σε ομόλογο με λήξη

το 2018 και το ρευστοποιήσετε το
2013. Εάν δεν έχει ζήτηση, υπάρχει με-
γάλη πιθανότητα να πάρετε πίσω για
παράδειγμα το 95% του κεφαλαίου, ή
αλλιώς 9.500 ευρώ. Επίσης όλα τα ομό-
λογα υπόκεινται σε πιθανό κούρεμα
(haircut), δηλαδή ο εκδότης τους να
αδυνατεί να σας πληρώσει το σύνολο
του ποσού που έχετε καταθέσει όταν
αγοράσατε το ομόλογο, οπότε και σας
επιστρέφει στη λήξη το 60%, 70% ή
80% του κεφαλαίου σας. Στα πλεονε-
κτήματα των ομολόγων είναι το υψη-
λό επιτόκιο και η δυνατότητα ρευστο-
ποίησής τους από οποιαδήποτε χώρα
και τράπεζα.

Άλλη μια κατηγορία επενδύσεων
είναι τα αμοιβαία κεφάλαια. Εδώ κατά
κανόνα δεν υπάρχει δέσμευση των
χρημάτων, αλλά και σε καμία περί-
πτωση εγγύηση ούτε του κεφαλαίου,
ούτε της απόδοσης που θα έχουν τα
χρήματά σας. Ανάλογα με τον τύπο του
αμοιβαίου (ομολογιακό, μετοχικό, δια-
χείρισης διαθέσιμων) είναι και η από-
δοσή τους. Όσο μεγαλύτερο ρίσκο
(μετοχικά αμοιβαία) τόσο και μεγαλύ-
τερα κέρδη ή αντίστοιχα ζημιές. Πλε-
ονέκτημα των αμοιβαίων είναι το πλή-
θος που υπάρχουν και που επενδύουν
σε αγορές όλου του κόσμου και σε
όλου του είδους τα προϊόντα, η άμεση
ρευστοποίησή τους (το πολύ σε τρεις
μέρες), η δυνατότητα μεγάλων απο-
δόσεων και η μη φορολόγηση των
κερδών με 10%, καθώς και το μικρό
ποσό που μπορούμε να επενδύσουμε
(ακόμα και 50 ευρώ. Μειονέκτημά τους,
η μη εγγύηση όχι μόνο της απόδοσης
αλλά ούτε καν του αρχικού κεφαλαίου
που έχετε τοποθετήσει (ακόμα και στα
πολύ χαμηλού ρίσκου αμοιβαία δια-
χείρισης διαθέσιμων).  

Τέλος μια κατηγορία επενδύσεων
που έχει έρθει στο προσκήνιο τα τε-
λευταία χρόνια είναι αυτή των τραπε-
ζοασφαλιστικών ή αλλιώς αποταμι-
ευτικών προγραμμάτων. Στην ουσία εί-
ναι προγράμματα διάρκειας 5 ή 10
ετών, ανάλογα με την τράπεζα, τα
οποία εξασφαλίζουν, ακόμα και για
μικρά ποσά, επιτόκια της τάξεως  3%,
4%, ακόμα και 5% με ταυτόχρονη ελά-
χιστη εγγυημένη απόδοση. Πλεονέ-
κτημά τους η υψηλή εγγυημένη από-
δοση, καταβάλλοντας ακόμα και 50
ευρώ το μήνα, η φοροαπαλλαγή (για
ποσό έως 1.200 ευρώ), ενώ στη λήξη
τους αποφασίζει ο επενδυτής αν θα πά-
ρει εφάπαξ το κεφάλαιό του ή σαν μορ-
φή σύνταξης με μηνιαία καταβολή.
Προσοχή χρειάζεται τόσο στους όρους
των προγραμμάτων αυτών, καθώς συ-
νήθως υπάρχει μεγάλη ποινή ακόμα και
στο κεφάλαιο αν ρευστοποιηθούν πριν
τη λήξη τους, όσο και στη διάρκεια υπο-
χρεωτικής παραμονής στα προγράμ-
ματα αυτά προκειμένου να εκμεταλ-
λευτούμε την μέγιστη απόδοση την
οποία μας προσφέρουν. 

Τέλος να τονίσω ότι η καλύτερη
επένδυση είναι πάντα αυτή που ται-
ριάζει σε μας.

Δελέγκος Δημήτριος 
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Η κυρία Βαρδινογιάννη μεταξύ
άλλων είπε: «Θέλαμε να βοηθήσου-
με τους κατοίκους να ζήσουν ξανά
στον τόπο τους, διότι η ψυχή ενός τό-
που είναι οι άνθρωποί του. Όταν
πήγα στη Μάκιστο, ακόμη έβγαιναν
καπνοί από το χώμα. Σήμερα, το αι-
σθάνομαι όπως και το δικό μου χω-
ριό». Ο κ. Ιωσήφ σημείωσε μεταξύ
άλλων: «ότι οι Κύπριοι αδερφοί των
Ελλήνων δεν θα μπορούσαν να μην
συγκινηθούν με τα όσα τραγικά συ-
νέβησαν στην Ηλεία το 2007». Επί-
σης είπε ότι πέραν των κατοικιών με
την αποχέτευση και τον βιολογικό κα-
θαρισμο, η Κυπριακή Δημοκρατία
έφτιαξε ένα προβατοστάσιο και απο-
κατέστησε ένα παλαιό ελαιοτριβείο
με τα μηχανήματά του. Ο πρέσβης
του Βελγίου κ. Μαρκ Βαν Ντεν Ρεεκ
σημείωσε: «αυτό είναι το πραγματι-
κό μήνυμα της ευρωπαϊκής αλλη-
λεγγύης». Ο κ. Καυκάς τόνισε μετα-
ξύ άλλων: «ότι η ομογένεια είναι πάν-
τα έτοιμη να συνδράμει την μαμά πα-
τρίδα». 

Την εκδήλωση χαιρέτισε με επι-
στολή του και ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, γνω-
στός και για την ευαισθησία του ως
προς το περιβάλλον, όπου μεταξύ άλ-
λων ανέφερε ότι «Μεθ’ ικανοποι-
ήσεως επληροφορήθημεν ότι κατά τη
συνάντηση ταύτην θα μελετηθούν ζη-

τήματα προλήψεως και αποκατα-
στάσεως των υπ’ αυτών πληγεισών
περιοχών, ως και ο περιφερειακός
σχεδιασμός και η διεθνής οργάνωσις
της πολιτικής προστασίας δια την
αποφυγήν παρόμοιων καταστροφών
εις το μέλλον, δια της δημιουργίας
Περιφερειακού Κέντρου Συντονι-
σμού προς άμεσον αντιμετώπισιν
αυτών και έγκαιρον παροχήν βοη-
θείας εις τα Βαλκάνια και τας γειτο-
νικάς χώρας. Το όλον πρόγραμμα και
το θεματολόγιον της συνταντήσεως
ταύτης, μαρτυρεί την σοβαρότητα
μετά της οποίας αντιμετωπίζετε το
πρόβλημα των περιβαλλοντικών κα-
ταστροφών, δια την αποτελεσματικήν
και συντεντονισμένη αντιμετώπισίν
των εις τον ευρύτερον Βαλκανικόν
και όμορον προς την Ελλάδα γεω-
γραφικόν χώρον.»

Το κλιμάκιο του ΟΗΕ απαρτίζεται
από: εκπροσώπους κυβερνήσεων,
φορείς χάραξης πολιτικής, ειδικούς
για το περιβάλλον και εμπειρογνώ-
μονες στη διαχείριση καταστροφών
- από όλο τον κόσμο για την καλύ-
τερη πρόληψη, ετοιμότητα και αντα-
πόκριση σε περιβαλλοντικές κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο Επικε-

φαλής της Ομάδας, κ. Chris Dijkens
(Κρις Ντάικενς) σημείωσε: «η ομάδα
μας δεν βρέθηκε τυχαία στην Αθήνα,
αλλά προσκεκλημένη της κας. Αυ-
γερινοπούλου, η οποία τον περα-

σμένο Μάιο παρέλαβε στη Βέρνη από
τα χέρια μας το περιβαλλοντικό βρα-
βείο «Green Star» για το εθελοντικό
έργο της, στην ανασυγκρότηση πε-
ριοχών, που έχουν πληγεί από φυσι-
κές καταστροφές, τόσο στη χώρα
μας, όσο και στο εξωτερικό».

Η Συμβουλευτική Ομάδα μετά το
τέλος της εκδήλωσης αναχώρησε για
την Αρχαία Ολυμπία, όπου την επό-
μενη ημέρα συνεδρίασε και συναν-
τήθηκε με εκπροσώπους τεσσάρων
Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων.
Ο επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων
του ΟΗΕ, κ. Κρις Ντάικενς χαρα-
κτήρισε τη συνεδρίαση με τα μέλη
του Κοινοβουλίου «ιδιαίτερα καρπο-
φόρα» και προσέθεσε ότι «η Ελλάδα,
που σε αρκετές περιστάσεις εκτά-
κτου ανάγκης έχει προσφέρει αν-
θρωπιστική βοήθεια σε γειτονικές
χώρες διαθέτει δυνατότητες που
μπορούν να αξιοποιηθούν».

Το σημαντικότερο για εμάς είναι
ότι το κλιμάκιο επισκέφτηκε τις πυ-
ρόπληκτες περιοχές για να έχουν
από πρώτο χέρι άποψη για την κα-
τάσταση. Ήρθαν και στον Δήμο μας
όπου τους υποδέχτηκε ο αντιδή-
μαρχος Ζαχάρως Γιάννης Μπαμπά-
τσικος, και περάσαν από τον Καϊάφα
όπου ενημερώθηκαν για την αξία
του οικοσυστήματος της Λίμνης από
τον Δασάρχη Ολυμπίας κ. Γιακουμή.
Επίσης συνομίλησαν με τον Πρό-
εδρο του τοπικού Περιβαλλοντικού
Συλλόγου και ηγέτη της Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης κ. Κώστα Αγραπιδά
και τον επικεφαλής της Διασωστικής
Εθελοντικής Ομάδας Φιγαλείας κ.
Χρήστο Καπλάνη για τα προβλήμα-

τα αποκατάστασης του φυσικού πε-
ριβάλλοντος στο όρος Λαπίθα. 

Στην συνέχεια και προς μεγάλη
μας τιμή ήρθαν στην Αρτέμιδα και
στην Μάκιστο όπου τους υποδέχτη-
καν οι πρόεδροι των τοπικών διαμε-
ρισμάτων Αρτέμιδας και Μακίστου,
κ.κ. Κυριακόπουλος και Επ. Πόθος
αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος και
ο Γραμματέας του Συλλόγου Μακι-
σταίων κ.κ. Κοκκαλιάρης Στάθης και
Φώτης Βλάχος.

Στην Μάκιστο έτυχαν θερμής
υποδοχής από τους κατοίκους του
χωριού μας, οι οποίοι προσέφεραν
ντόπια γλυκά. Η κοινωνία του χωρι-
ού βρήκε την ευκαιρία να εκθέσει,
μέσω και διάφορων αυτόκλητων με-
ταφραστών, στα μέλη της επιτροπής
τα προβλήματα που ανέκυψαν μετά
τις φωτιές και να εξηγήσει την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται το χω-
ριό. Ο Επικεφαλής της Ομάδας, κ.
Κρις Ντάικενς ενημερώθηκε, δεί-
χνοντας μεγάλο ενδιαφέρον, για τα
προβλήματα που έχουν αφήσει πίσω
τους οι φωτιές του 2007 και πιο
συγκεκριμένα για την κατάσταση
του κεντρικού δρόμου, του νερού και
των αγροτικών-δασικών δρόμων και
την αποκατάσταση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
ομιλίες μελών του ΟΗΕ της κ. Αυ-
γερινοπούλου, του κ. Καυκά και πο-
λιτών που είχαν συγκεντρωθεί στην
κεντρική αίθουσα του διοικητηρίου
στον Πύργο. Το Δ.Σ. αλλά και ο Πρό-
εδρος του χωριού μας Νώντας Πόθος
παρευρέθηκαν στην συγκεκριμένη
εκδήλωση. 

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. 

Ο  ΟΗΕ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ  -  ΜΑΚΙΣΤΟ 

Ο Γραμματέας του Συλλόγου ενημερώνει τον επικεφαλής του κλιμακίου 
του ΟΗΕ κ. Ντάικενς για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του χωριού μας 

Η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ με κατοίκους της Μακίστου 



Ε
σχάτως αυξάνεται η ανησυχία για τον κίν-
δυνο καταστροφής του δρόμου παράκαμ-
ψης της Μακίστου, στη θέση Λαμπραίϊκα.

Η  κατολίσθηση των υπερκείμενων εδαφών ήταν
απειλητική ήδη από τον περασμένο χειμώνα και
αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά με τη νέα
περίοδο βροχών. 

Το θέμα είναι σοβαρό και απαιτεί ανάλογη αν-
τίδραση με σοβαρή μελέτη. Γράφω λοιπόν με κάθε
επιφύλαξη αυτό το σημείωμα, και καταθέτω τη
γνώμη μου ως μηχανικός ενώ δεν είμαι ειδικός σε
ζητήματα εδαφομηχανικής ούτε οδοποιΐας, αλλά
μόνο επειδή μου ζητήθηκε επίμονα, εδώ και και-
ρό, από τους υπεύθυνους της «Μακιστίας» να σχο-
λιάσω το πρόβλημα.  Γι’ αυτό δεν θα προτείνω κά-
ποια λύση, αλλά μόνο θέτω ένα προβληματισμό,
ελπίζοντας ότι με τη βοήθεια των φιλότιμων πα-
τριωτών και της «Μακιστίας» θα ξεκινήσει επιτέ-
λους ο διάλογος για τη βελτίωση των συνθηκών
που επικρατούν στους δημόσιους χώρους και γε-
νικά στο περιβάλλον του χωριού μας. 

Η εν λόγω παράκαμψη διανοίχθηκε ως γνω-
στόν αμέσως μετά τις πυρκαγιές για να εξυπη-
ρετήσει τα βαρέα οχήματα των εργοταξίων της
ανοικοδόμησης. Ωστόσο η ιδέα της παράκαμψης
του χωριού είναι παλιά. 

Η ολοκλήρωση της σύνδεσης Ζαχάρως –
Πλατιάνας μέσω Μακίστου ήταν αναμενόμενο να
αυξήσει την υπερτοπική κυκλοφορία στο χωριό,
και η ανάγκη μιας παρακαμπτηρίου που θα προ-
στάτευε την ασφάλεια και την ησυχία του οικισμού
θεωρήθηκε επιτακτική. Κατά καιρούς υπήρξαν διά-
φορες προτάσεις. Μια απ’ αυτές ήταν η ευθεία
προέκταση του δρόμου που έρχεται από τον Άι
Γιώργη στην κατεύθυνση ανατολής/δύσης  ώστε
πριν τη στροφή για το χωριό να συνδεθεί με τη συ-
νέχειά του προς Πλατιάνα. Τελικά επικράτησε η
πρόταση να διανοιχθεί η παράκαμψη πολύ πιο κον-
τά στον οικιστικό ιστό, στην νότια πλαγιά του λό-
φου του νεκροταφείου, στα Λαμπραίϊκα. Η από-
φαση ήταν αναμφίβολα βιαστική και λήφθηκε κάτω
από την πίεση των τραγικών γεγονότων του
2007 και της συνακόλουθης ανάγκης ανοικοδό-
μησης. Εντούτοις οι δυσκολίες ήταν φανερές πριν
ξεκινήσει το έργο, και γι’ αυτό οι υπεύθυνοι

όφειλαν να προβλέψουν τις σωστές τεχνικές δι-
ευθετήσεις. Αφενός η μεγάλη υψομετρική δια-
φορά μεταξύ των δυο απολήξεων της παράκαμ-
ψης και αφετέρου η ποιότητα των εδαφών ήταν
στοιχεία που θα έπρεπε να προβληματίσουν τους
σχεδιαστές του έργου, διότι αποτελούσαν εμπόδια
προφανή, όχι μόνο σε όσους γνωρίζουν την πε-
ριοχή, αλλά και σε κάθε τεχνικό με βασικές γνώ-
σεις  σε ανάλογα έργα. Είναι γνωστό στους πα-
λαιότερους ότι στην ίδια περίπου θέση υπήρχε μο-
νοπάτι, το οποίο όμως απέφευγαν οι διαβάτες το
χειμώνα, και τα φορτωμένα ζώα δεν περνούσαν
απ’ εκεί ούτε το καλοκαίρι, λόγω της αστάθειας
του εδάφους. Το πρόβλημα της κατολίσθησης
ήταν επίσης καταφανές στην παρακείμενη ιδιο-
κτησία Δημόπουλου, όπου επί πολλά χρόνια γί-
νονταν εργασίες για την προστασία των οικημά-
των, όχι πάντα επιτυχείς. Παρά ταύτα ο δρόμος
διανοίχθηκε, και παραμένει επί τέταρτο χρόνο ανο-
λοκλήρωτος και μάλλον αδιάβατος για τα περισ-
σότερα οχήματα, ενώ οι προσπάθειες –με σχετι-
κές σημάνσεις και πινακίδες-να διοχετευτεί προς
τα εκεί η υπερτοπική κυκλοφορία παραμένουν
άκαρπες. Σήμερα, η εικόνα αποδιάρθρωσης που
δίνει το έργο, με τις χωμάτινες μάζες στην πλα-
γιά σε επικείμενη πτώση, συνάδει περισσότερο με
το κατεστραμμένο φυσικό τοπίο παρά με τα ανα-
καινισμένα –αν και συνήθως κατάκλειστα-σπίτια,
ενώ τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να διέρχονται
από το εσωτερικό του οικισμού. 

Κατά τη γνώμη μου η τεχνική λύση στο πρό-
βλημα κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ένα έργο αν-
τιστήριξης πρέπει να αντιμετωπίσει τα ίδια προ-
βλήματα που έχει και ο δρόμος. Δηλαδή την εγ-
γενή αστάθεια του εδάφους. Το βάρος της αντι-
στήριξης μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση,
αντί να την βελτιώσει. Πολύ περισσότερο αυτό
ισχύει στην περίπτωση κατασκευής τοιχίων οπλι-
σμένου σκυροδέματος. Τα τοιχία πιθανότατα θα
αποδειχθούν πολύ βαριά για τις αντοχές του εδά-
φους, και το χειρότερο θα εμποδίζουν την επι-
φανειακή διοχέτευση των ομβρίων με αποτέλεσμα
την αύξηση των υδροστατικών πιέσεων, την ενί-
σχυση των υπογείων ροών και  την επιτάχυνση της
διολίσθησης και της κατάρρευσης της πλαγιάς. 

Άλλος τύπος λύσης είναι η αντιστήριξη με συρ-
ματοκιβώτια. Αυτό το είδος φαίνεται πιο πρό-
σφορο για την περίπτωση, διότι διευκολύνει την
επιφανειακή ροή των ομβρίων. Ωστόσο δεν λύνει
το πρόβλημα των μεγάλων φορτίων. Για τα 80 έως
90 μ. μήκους που πρέπει να καλυφθούν (με 3 ή 4
μ. ύψους κατά μέσο όρο) θα χρειαστούν μερικές
εκατοντάδες (300 έως 800) συρματοκιβώτια (πχ
διαστάσεων 0,50Χ1,00Χ200) και αντίστοιχα πολ-
λά κυβικά πέτρας, που θα πρέπει να κτιστούν χω-
ρίς κονίαμα (ξερολιθιά). Επιπλέον θα πρέπει να
εξυγιανθεί το έδαφος θεμελίωσης και να κατα-
σκευαστούν κατάλληλες απορροές. 

Ωστόσο κατά την ταπεινή μου γνώμη ούτε
αυτή είναι ασφαλής λύση καθώς το πρόβλημα νο-
μίζω οφείλεται στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά
του λόφου συνολικά. Πιθανώς πιο κρίσιμη και απο-
δοτική να είναι η διαχείριση των ομβρίων σε ψη-
λότερες θέσεις ώστε να μειωθούν οι πιέσεις στη
νότια πλαγιά. 

Όλα αυτά είναι ενδεικτικές προτάσεις πιθανών
λύσεων. Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται πιο σοβα-
ρή μελέτη του προβλήματος και επιτέλους να στα-
ματήσει η λανθασμένη τακτική των μπαλωμάτων
και των πρόχειρων και αλόγιστων παρεμβάσεων
στο τοπίο χωρίς σχέδιο και χωρίς στρατηγική. Πε-
ριττό να σημειώσω ότι υπό τις σημερινές συνθή-
κες η εκκαθάριση του δρόμου από τα κατολι-
σθαίνοντα εδάφη θα είναι ακόμη πιο καταστρο-
φική, καθώς θα δώσει χώρο σε νέες μάζες χώ-
ματος να κατέλθουν προς τα κάτω. Σήμερα είναι
προτιμότερο να αφεθούν τα πράγματα ως έχουν
μέχρις ότου μελετηθεί σωστά το έργο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση πρέπει να εξεταστούν οι διαδικασίες με-
λέτης και εγκρίσεων, το κόστος κάθε παρέμβασης,
και το κυριότερο, πρέπει να βρεθούν χρηματο-
δοτήσεις.

Είναι φανερό ότι αυτό όπως και πολλά άλλα
έργα πρέπει να μας απασχολήσουν στα πλαίσια
του γενικού προβληματισμού μας για την κατά-
σταση του τοπίου, του περιβάλλοντος και των δη-
μόσιων χώρων της Μακίστου. Ελπίζω ο Σύλλογος
και η «Μακιστία» να αναλάβουν τις αρμόζουσες
πρωτοβουλίες. 

Ανδρέας Λαμπρόπουλος  
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Δρόμοι  και  τοπία  που  κατολισθαίνουν 

ΤΑΜΕΙΟ  ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ 
ΜΗΝΥΣΗ κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

Ο Βουλευτής Ηλείας κ. Κοντογιάννης Γεώργιος
μας απέστειλε δελτίο τύπου σχετικά με μήνυση που
κατέθεσε για τα χρήματα του «Ταμείου Μολυβιάτη»
το οποίο και σας παραθέτουμε. Με χαρά βλέπουμε
ότι άλλος ένας Βουλευτής του Νομού μας δεν αφή-
νει στην τύχη του αυτό το σημαντικό ζήτημα. 

Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο
Δελτίο Τύπου
14-10-2011
Μηνυτήρια αναφορά 
για τα χρήματα του Ταμείου Μολυβιάτη
Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κα-

τέθεσε σήμερα (Παρασκευή) στον αρμόδιο Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο Βουλευτής Ηλείας της
Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης συ-
νοδευόμενος από τον δικηγόρο κ. Γεώργιο Ανδρέ-
ου, υπεύθυνο του τομέα Δικαιοσύνης της Δημο-
κρατικής Συμμαχίας, αναφορικά με την τύχη των
χρημάτων (περίπου 118.000.000 €) του καταργη-
θέντος Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α), γνωστού και ως Ταμείου Μο-
λυβιάτη. Σύμφωνα με νόμο τα χρήματα αυτά, μετά
την κατάργηση του Ταμείου, τέθηκαν υπό την δια-
χείριση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο κ. Κοντογιάννης επισήμανε στον κ. Εισαγγε-
λέα που παρέλαβε την μήνυση την ανάγκη επί-
σπευσης της διερεύνησης όσων καταγγέλλει με την
μηνυτήρια αναφορά. Παράλληλα ζήτησε την ταχύ-
τατη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς επί μήνες

δεν δίνεται από την Κυβέρνηση στο πλαίσιο του Κοι-
νοβουλευτικού Ελέγχου σαφής απάντηση σχετικά
με την τύχη του ταμειακού υπόλοιπου του Ε.Τ.Α.Ε.Α,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υποψίες παρά-
νομης χρησιμοποίησης των χρημάτων για άλλους
σκοπούς.

Ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης, ανέφερε
στον κ. Εισαγγελέα πως υπάρχει έντονη κοινωνική
αγανάκτηση στις πυρόπληκτες περιοχές, καθώς οι
πολίτες μετά από τέσσερα χρόνια βλέπουν πως τα
χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα του
ελληνικού λαού  και  προσφορές φιλελλήνων του
εξωτερικού, αντί να αξιοποιούνται για το σκοπό για
τον οποίο συγκεντρώθηκαν, έχουν «χαθεί», ενώ θα
έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί για την στήριξη των
τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση των αναγκαίων
έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές αλλά και έργων υποδομής, που
θα φέρουν ανάπτυξη στην περιοχή.

Ως μάρτυρες προτείνονται όλοι οι εν ενεργεία
βουλευτές του Νομού, οι βουλευτές της περιόδου
των πυρκαγιών, οι δήμαρχοι των περιοχών που επλή-
γησαν από την πύρινη λαίλαπα, ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Ηλείας καθώς και τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών.

Στην μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Κοντογιάννης
τονίζει εν κατακλείδι:   

«Με τον παραπάνω τρόπο κύριε Εισαγγελέα θε-
ωρώ ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες τέλεσης από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολιτικούς προϊστα-

μένους του Υπουργείου Οικονομικών (1) του αδι-
κήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259
Π.Κ.) που συνίσταται στην εν γνώσει διάθεση των
χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου κατά τρόπο αν-
τίθετο στις διατάξεις των παραπάνω νόμων
3624/2007 και 3895/2010, που επιβάλλουν περιορι-
σμούς και προσδιορίζουν τους σκοπούς και τον τρό-
πο διάθεσής τους, επ’ ωφελεία του προϋπολογισμού
και (β) της κακουργηματικής λόγω ύψους ποσού και
της ιδιότητας των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου ως διαχειριστών ξένης, εν προ-
κειμένω, περιουσίας, υπεξαίρεσης των χρημάτων
που οι ιδιώτες και οι φορείς κατέθεσαν με απο-
κλειστικό σκοπό την ενίσχυση των πυρόπληκτων πε-
ριοχών και των πληγέντων από τις πυρκαγιές προ-
σώπων, με προτεραιότητα  στις περιοχές και τους
κατοίκους του Νομού Ηλείας, που επλήγη περισ-
σότερο όλων, αφού παρά το νόμο το Ελληνικό Δη-
μόσιο, δια των αρμοδίων υπηρεσιών και πολιτικών
προϊσταμένων του υπουργείου Οικονομικών, υπε-
ξήρεσε και περιέλαβε στην περιουσία του τα δια-
θέσιμα του Ταμείου που ανήκαν στους κατοίκους και
τους δημόσιους φορείς του Νομού Ηλείας και άλ-
λων πυρόπληκτων περιοχών και των οποίων είχε μό-
νον την διαχείριση, με αντίστοιχη βλάβη τους και πα-
ράνομη ωφέλεια του Ελληνικού Δημοσίου ( άρθρο
375 Π.Κ.).

Μετά από τα παραπάνω ΜΗΝΥΩ κάθε υπεύθυ-
νο που θα αποκαλύψει η ανάκριση των παρανόμων
πράξεων και παραλείψεων και ζητάω την παρα-
δειγματική τους τιμωρία». 



ΜΑΚΙΣΤΙΑ 8 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος  2011 

Μικρά  αλλά  σημαντικά 

Ίντερνετ 
Ο Σύλλογος συνεχίζει να αναζητά λύση για την παροχή σύνδεσης με

το Διαδίκτυο στο χωριό μας και μάλιστα γρήγορης. Το θέμα συζητήθηκε στην

Γενική Συνέλευση όπου δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη αν και εκδηλώθηκε εν-

διαφέρον. Θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε και να αναζητούμε λύση συ-

νολική για ευρυζωνική κάλυψη του χωριού μας αλλά και όλης της Μακιστίας

κοιλάδας. Θα ζητήσουμε παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και θα επα-

νέλθουμε. Λύσεις υπάρχουν αρκεί να υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση.  

Δωρεά δέντρων από Σύλλογο Χρυσοχωρίου
στο Σύλλογο Μακίστου

Η κυρία Τούλα Κυριακοπούλου, πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου

Χρυσοχωρίου, δώρισε στον Σύλλογό μας 25 δέντρα μεγάλου μεγέθους με

σκοπό να φυτευθούνε στο χωριό μας και την ευχαριστούμε πολύ.

Ταμείο Μολυβιάτη
Μετά από σχετική ερώτηση στις 10/11/2011 της κας Αυγερινοπούλου

στην Βουλή προς το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το Ε.Τ.Α.Ε.Α.

(Ταμείο Μολυβιάτη), ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών κος Ευάγγελος Βε-

νιζέλος απάντησε στις 18/11/2011 (Αρ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1157637 ΕΞ 2011 117)

μεταξύ άλλων ότι «... Το υπόλοιπο του λογαριασμού το οποίο σημερα εί-

ναι διαθέσιμο ανέρχεται στο ποσό των 104.024.473,46 ευρώ. 

Β. Τα χρήματα του λογαριασμού αρωγής πυροπλήκτων τηρούνται στον

ανωτέρω λογαριασμό (σ.σ. Λογαριασμός Δημοσίου Νο 2341103053 με τίτ-

λο «Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων») εκτός κρατικού προϋπολογισμού

και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την χρηματοδότηση έργων για

την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, σύμφωνα με την επιθυμία

των δωρητών...»

Κοιμητήριο
Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε αναφερθεί στην ανάγκη διευθέτησης

των θεμάτων του Κοιμητηρίου και παροτρύναμε τους συμπατριώτες να υπάρ-

ξει έστω και μία ελάχιστη εισφορά από τους χωριανούς. Ο πρόεδρος του

χωριού μας κ. Πόθος Επ. έχει δώσει πολύ σημασία στο θέμα και με εν-

θουσιασμό και χαρά μας ενημέρωσε ότι με πρωτοβουλία και χρηματοδό-

τηση της οικογένειας Ασήμως, Θανάση και Χριστίνας Γρηγοροπούλου ερ-

γάτες έκαναν διάφορες εργασίες στο Κοιμητήριο, το οποίο σύμφωνα με τον

πρόεδρο «άλλαξε όψη». Ο πρόεδρος του χωριού, ο Σύλλογος και η Μακι-

στία ευχαριστούμε από καρδιάς τους πατριώτες μας. Είναι στο χέρι όλων

μας να παραλάβουμε την σκυτάλη από την καλή αρχή που έγινε. Ο πρό-

εδρος δεσμεύτηκε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ότι θα φέρει συ-

νολική πρόταση για το κοιμητήριο και ο Σύλλογος θα στηρίξει με όλες του

τις δυνάμεις το έργο της αντιμετώπισης των θεμάτων του κοιμητηρίου.

Δεξαμενή του Αγ. Γεωργίου
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του χωριού μας κ. Πόθο Επ.

και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Λαμπρόπουλο Νίκο ενημε-

ρωθήκαμε ότι για το έργο, που εδώ και πολλά χρόνια περιμέναμε, δημι-

ουργίας δεξαμενής υδρεύσεως για τον οικισμό Αγ. Γεωργίου έχουν γίνει

όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει σύντομα. Παράλληλα

θα αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα της απορροής των υδάτων της πηγής προς

την δεξαμενή αδρεύσεως, λόγω της καθίζησης του δρόμου στο σημείο εκεί-

νο. 

Τεχνικό πρόγραμμα – Παράκαμψη στα Λαμπρέικα
Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το χωριό που κατήρτισε ο πρό-

εδρος του χωριού κ.  Πόθος Επ. για το 2011 θα συνεχιστεί ύστερα από την

διακοπή λόγω χειμώνα. Ο αντιδήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Ν. μας ενημέ-

ρωσε επίσης ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 έχει ψηφιστεί από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο. Έμφαση θα δοθεί σε αντιπλημμυρικά έργα και για τις κα-

τολισθήσεις. Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι θα γίνει παρέμβαση από τον Δήμο

για την επίλυση των προβλημάτων στην παράκαμψη του δρόμου στα Λαμ-

πρέικα καθώς για το γεφύρι στο κάτω μέρος της παράκαμψης, το οποίο βου-

λώνει και πλημμυρίζει την περιοχή.  

Στέγη Σχολείου – Φώτα Πλατείας Αγίου Ιωάννη 
και δρόμου από Άγιο Γεώργιο προς χωριό 

Επέκταση Φωτισμού προς Παναγίτσα 
Η στέγη στο παλιό Σχολείο το οποίο χρησιμοποιείται και ως Πνευμα-

τικό Κέντρο θα επισκευαστεί ώστε να μην στάζει και να αποφευχθεί το εν-

δεχόμενο κατάρρευσης του κτιρίου. Επίσης ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υπο-

σχέθηκε ότι για τα καταστρεμμένα φώτα της πλατείας του Αγίου Ιωάννη

και του δρόμου από Άγιο Γεώργιο προς χωριό θα γίνει μελέτη για να προ-

χωρήσει σε έργο. Επίσης με ενέργειες του προέδρου μας κ. Πόθου Επ. θα

επεκταθεί ο φωτισμός του χωριού στον δρόμο μέχρι την Παναγίτσα.

Κεραία
Επιτέλους βαίνει προς λύση το θέμα της κεντρικής τηλεοπτικής κεραίας

στο χωριό μας. Μετά από ενέργειες του Συλλόγου και ιδιαίτερα του Προ-

έδρου Στ. Κοκκαλιάρη, του Προέδρου του χωριού Επ. Πόθου και την ση-

μαντική προώθηση του θέματος από τον συμπατριώτη μας αντιδήμαρχο Νίκο

Λαμπρόπουλο. Η προσφορά του Στ. Κοκκαλιάρη, ο οποίος είναι επαγγελ-

ματίας του είδους, έγινε δεκτή από την δημαρχιακή επιτροπή και αποφα-

σίστηκε η υλοποίηση του έργου με προϋπολογισμό το ποσό των 2.375 ευρώ

με ΦΠΑ. Η εγκατάσταση αυτή αφορά μόνο το κεντρικό σύστημα και εξο-

πλισμό και σε καμία περίπτωση καλωδιώσεις και ρυθμίσεις εντός των οι-

κιών που θα γίνουν με έξοδα των ιδιοκτητών. Έτσι θα δοθεί ένα τέλος στην

περιπέτεια αυτή και θα καλύψει και τα ψηφιακά κανάλια που θα τεθούν σε

λειτουργία από το κέντρο εκπομπής Άνω Δολιανών σε 6 περίπου μήνες.

Η κεντρική κεραία εγκαταστάθηκε δοκιμαστικά το 1984. Μεταφέρθηκε

στο χώρο της δεξαμενής και κάλυψε όλο το χωριό με την επέκταση των

καλωδίων. Το 1994 έγινε πλήρης συντήρηση και εξασφάλισε μια αρκετά καλή

εικόνα στα λαμβανόμενα κανάλια. Λειτούργησε έτσι έως το 2007 όταν κα-

ταστράφηκε ο εξοπλισμός από την πυρκαγιά. Ακολούθησε πρόχειρη επι-

σκευή από τον Στάθη Κοκκαλιάρη. Μετά από αρκετό χρόνο και πολλών υπο-

σχέσεων την τελική λύση έδωσε ο Δήμος Ζαχάρως και τον ευχαριστούμε

πάρα πολύ για αυτό.  

Νέα μέλη
Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε μέσα στο 2011 να προσέρχονται νέα μέλη

στον Σύλλογο Μακισταίων. Είχαμε εννέα νέες εγγραφές αυξάνοντας τον

συνολικό αριθμό μελών στα 143. Καλωσορίζουμε τα νέα μας μέλη οι οποί-

οι είναι:

1. Λαμπροπούλου Σοφία σύζυγος Θεοδώρου

2. Αθανασοπούλου Αικατερίνη του Πέτρου

3. Αργυροπούλου Αιμιλία του Δημοσθένη

4. Βλάχος Γεώργιος του Φωτίου

5. Βλάχου Μιχαέλλα του Φωτίου

6. Ζέρβας Σωτήριος του Γεωργίου

7. Λουμπής Ευστάθιος του Δημητρίου

8. Αθανασοπούλου-Νταναγιώργου Ντίνα, σύζυγος Πέτρου (του μπαρμ-

πα-Αλέξη)

9. Αθανασοπούλου-Βιδάλη Γεωργία, σύζυγος του Δημοσθένη. 

Οι δύσκολες περιστάσεις που περνάει η χώρα δεν θα μπορούσαν να

αφήσουν ανεπηρέαστους τους Συλλόγους. Τα μηνύματα που παίρνουμε από

παντού μιλάνε για ουσιαστική αδρανοποίηση των Συλλόγων και προβλη-

ματισμό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Σύλλογός μας δυναμώνει και κα-

λούμε και άλλους συμπατριώτες να εγγραφούν στον Σύλλογο για να δώ-

σουμε νέα ώθηση στις δραστηριότητές του.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων 
εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες  

όπου κι αν αυτοί βρίσκονται 
Καλή Χρονιά 


