
Τ
ην Κυριακή στις 23 Φε-
βρουαρίου στις 13:30 το
μεσημέρι συναντηθήκαμε

οι Μακισταίοι στο κέντρο “Το
Μυστικό” στην πλατεία Υμηττού
για τον ετήσιο χορό του Συλλό-
γου μας. Σε έναν όμορφο χώρο
με ευχάριστη, ζωντανή, ελληνι-
κή μουσική και καλομαγειρεμένο
φαγητό διασκεδάσαμε και συγ-
κινηθήκαμε γιατί καταφέραμε να
σμίξουμε για άλλη μια φορά
παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που περνά ο τόπος
μας.

Ο χώρος κατάμεστος από
συμπατριώτες και φίλους που
τίμησαν την εκδήλωση αυτή του
Συλλόγου μας τους οποίους και

ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη
στήριξή τους.

Το χορό μας επίσης τίμησαν
με την παρουσία τους και οι πα-
ρακάτω φίλοι-παράγοντες του
τόπου μας:

• κ. Νικόλαος Λαμπρόπουλος,
Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αν-
τιδήμαρχος του Δήμου Ζαχά-
ρως

• κ. Κώστας Αλεξανδρόπου-
λος, Αρχηγός της Μείζoνος Αν-
τιπολίτευσης του Δ. Ζαχάρως

• κ. Κώστας Αγραπιδάς, Αρ-
χηγός της Ελάσσoνος Αντιπολί-
τευσης του Δ. Ζαχάρως

• κ. Παναγιώτης Λούτος, Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας των

Ξ
εκινάει άμεσα η διαδικασία μελέτης του δρό-
μου από τη θέση Μποκαρίνος προς Αρτέμι-
δα  – Μάκιστο, που εδώ και ένα χρόνο πε-

ρίπου, έχει σταματήσει.
Στις 03-04-2014 το Σ.Ε.Δ.Ε. (Σώμα Επιθεωρη-

τών Δημοσίων Έργων) έβγαλε το πόρισμά του (απο-
τελούμενο από 52 σελίδες) και το απέστειλε στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίς να εντοπίσει
κάτι το επιβαρυντικό. 

Η Περιφέρεια μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας κ. Χαράλαμπου Καφύρα στις 03-10-2011
προκήρυξε την εν λόγω μελέτη, προϋπολογισμού
540.000 €. Ενδιαφέρον έδειξαν δεκατρία μελετη-
τικά γραφεία. Κατά τη διαδικασία έγιναν διάφορες
ενστάσεις, καθώς και μια καταγγελία τον Ιούλιο του
2012, από τον Σ.Ε.Ε.Γ.Μ. (Σύνδεσμος  Ελληνικών
Εταιρειών – Γραφείων Μελετών).

Η αρμόδια επιτροπή  (Πρόεδρος ο Αντιπερι-
φερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος), στις 15-
05-2013, ανέδειξε ανάδοχο την «SIGMA Α.Ε. – Γ.
Φράγκος». Το Σ.Ε.Δ.Ε. τότε ζήτησε να κάνει έλεγ-
χο σε τέσσερα έργα σε όλη την Ελλάδα (μεταξύ
αυτών και το δικό μας).

Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έχει παρακολουθήσει στενά το
θέμα και σας έχει ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια
στο παρελθόν. Ιδιαίτερη σημασία έχουμε δώσει στις

δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολου Κατσιφάρα, σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση του έργου (αφού βέβαια πρώτα γίνει η
μελέτη). Στη σύσκεψη που έγινε στις 04-06-2013,
στο Δημαρχείο του Πύργου,  με την Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος της Βουλής, για το Ταμείο Μολυβιά-
τη («Μακιστία» Ιούνιος 2013, Φ.73, σελ.1), είχε πει:
«Για το μόνο που δεσμεύομαι είναι ο δρόμος
προς Αρτέμιδα και Μάκιστο. Τα δυο κατεξοχήν πυ-
ρόπληκτα χωριά». Το κόστος του έργου είναι πε-

ρίπου 6.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολο-
κλήρου από το Ταμείο Μολυβιάτη (Αυτό μας είχε
δηλώσει ο κ. Χριστοδουλόπουλος, σε συνεννόη-
ση βέβαια με τον κ.Κατσιφάρα). Επίσης ο νέος Αν-
τιπεριφερειάρχης Oικονομικών της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας κ. Παναγιώτης Πλατανιάς,σε πρό-
σφατη συνάντηση που είχαμε, μας υποσχέθηκε ότι
θα βοηθήσει άμεσα.

Μετά το θετικό πόρισμα του Σ.Ε.Δ.Ε., πρέπει
όλοι οι φορείς που εμπλέκονται να κινηθούν με τα-
χύτητα και να μη χαθεί άλλος χρόνος. Οι τυπικές
διαδικασίες να κρατήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο
γίνεται, ώστε να υπογραφεί η Σύμβαση Έργου, και
να ξεκινήσει η μελέτη, η οποία μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο (Κατά δήλωση
εκπροσώπου της SIGMA A.E.). 

Φυσικά θα πρέπει να μην χαθούν και τα χρήματα
από το Ταμείο Μολυβιάτη και να ολοκληρωθεί αυτό
το σοβαρό έργο. Ένα έργο που οι δωρητές κάποια
στιγμή θα βλέπουν και θα αισθάνονται υπερήφα-
νοι για την προσφορά που έκαναν. 

Ώρα ευθύνης πλέον για τον Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, τον Αν-
τιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Χαράλαμπο Κα-
φύρα, αλλά και για την ανάδοχο εταιρεία «SIGMA
Α.Ε. – Γ. Φράγκος».

Φώτης Γ. Βλάχος
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κ.  ΠΕΤΡΟ  ΘΕΜΕΛΗ  
ΔΙΝΕΙ  ΝΕΑ  ΠΝΟΗ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΑΣ

Σ
τις 21-03-2014 ο
Καθηγητής Κλασι-
κής Αρχαιολογίας

και Διευθυντής των ανα-
σκαφών στην Αρχαία
Μεσσήνη, κ. Πέτρος Θέ-
μελης, συνοδευόμενος
από τον αρχαιολόγο κ.
Κλεάνθη Σιδηρόπουλο,
επισκέφτηκε τον αρχαι-
ολογικό χώρο στο Αίπυ.

Τον Υψηλό καλεσμέ-
νο υποδέχθηκαν στην
Ζαχάρω ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Μακισταίων κ.

Συνέχεια στη σελ. 5

Ο κ. Πέτρος Θέμελης δίπλα στο Νώντα Πόθο, 
Δημήτρη Γρηγορόπουλο (Αντιπρόεδρο 

Συλλόγου Χρυσοχωρίου) και Φώτη Βλάχο 

ΜΕΛΕΤΗ  ΔΡΟΜΟΥ
Μποκαρίνος – Αρτέμιδα – Μάκιστος 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ 

Ο δρόμος που σε πολλά σημεία λόγω 
των κατολισθήσεων έχει γίνει χωματόδρομος 

Συνέχεια στη σελ. 3 
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Φώτης Βλάχος μαζί με τον Πρόεδρο της Μακίστου
και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Νώντα Πόθο
καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Χρυσο-
χωριτών κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος.

Αφού ανεβήκαμε τα κοπιαστικά σκαλιά, φθά-
σαμε όλοι μαζί πάνω στον χώρο του Αρχαίου Θε-
άτρου.

Έμειναν έκθαμβοι οι επισκέπτες μας από την κα-
ταπληκτική θέα. “Μοναδικός χώρος, σε όλη την Ελ-
λάδα” είπε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ο κ. Θέ-
μελης.

Αφού πήρε δύο “ανάσες”, άρχισε να περπατά
στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Η Προεδρία (θρόνος), το κοίλο, τα διαζώματα,
η ορχήστρα με το δάπεδό της, η σκηνή αλλά και
κάθε ‘’μέλος’’ πέρασαν σαν ακτινογραφία από το
έμπειρο μάτι του. Για όλα είχε κάτι να πει!!! Στε-
κόμασταν δίπλα του και ρουφούσαμε στην κυριο-
λεξία τα λόγια του.

Ανεβήκαμε στην Ακρόπολη προς τα Δυτικά και
εν συνεχεία διασχίσαμε όλον τον χώρο μέχρι την
Ανατολική πλευρά της, όπου βρίσκεται και η Κεν-
τρική Πύλη του περιτοιχισμένου αρχαιολογικού χώ-
ρου. Έδωσε εύκολα την εξήγηση πώς έμπαινε η
άμαξα μέσα την αρχαία εποχή και ποιά ήταν η δια-
δρομή της.

Στην απόσταση των 600 μ. (το μήκος τής
ακροπόλεως) που περπατήσαμε, εντόπισε πάμ-
πολλα σπουδαία πράγματα. Κατοικίες επιφανών, θέ-
σεις για αγάλματα (χάλκινα κυρίως), κεραμικά και
πολλά άλλα.

Κατεβήκαμε εν συνεχεία στους τάφους της Μα-
κίστου, στην θέση “Πετροπηγάδα”. Εξέτασε το κάθε

τι εκεί και εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει άμε-
σα, στην αναστήλωση των Τύμβων στους αρχαίους
τάφους.

Πέντε ώρες κράτησε όλη αυτή η διαδικασία, που
μας φάνηκε πως ήταν μία. Πολύτιμος χρόνος για
τον κ. Θέμελη, που τον διέθεσε με μεγάλη χαρά
γιατί “άξιζε”, όπως ο ίδιος μας είπε. Θεώρησε το μέ-
ρος εξαιρετικά ενδιαφέρον και φυσικά θα επα-
νέλθει.

Αναχωρώντας μας υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει
με όλους τους αρμόδιους της Αρχαιολογίας, με Ελ-
ληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και με Αρ-
χαιολογικά Ινστιτούτα, προκειμένου αυτός ο Αρ-
χαιολογικός χώρος να ενταχθεί σε ένα πρόγραμ-
μα ανασκαφής.

Εμείς τον ευχαριστήσαμε και αναμένουμε την
επόμενη συνάντησή μας.

Γνωρίζουμε το κύρος του κ. Καθηγητή και εί-
μαστε σίγουροι ότι πολλά θα αλλάξουν και μάλι-
στα σύντομα.

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας κ. Βασίλης Λαμ-
πρινουδάκης, Γεν. Γραμματέας στο “Διάζωμα”,
ενημερώθηκε σχετικά, από τον κ. Θέμελη για τον
Αρχαιολογικό μας χώρο. Σε πρόσφατη δε συνάν-
τηση που είχαμε, παρουσία και της κ. Τούλας Κυ-
ριακοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου Χρυσο-
χωρίου, μας υποσχέθηκε ότι είναι μεγάλη του επι-
θυμία πλέον να επισκεφθεί το Αρχαίο Αίπυ μαζί με
τον κ. Θέμελη το συντομότερο.

Kαι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στον Αρχαιολο-
γικό χώρο στο Αίπυ, η Προγραμματική Σύμβαση Πο-
λιτιστικής Ανάπτυξης για την μελέτη αναστήλωσης
του Αρχαίου Θεάτρου, που υπογράφη στις 13-12-
2013, προχωρά χωρίς καμία καθυστέρηση, όπως
μας ενημέρωσε η αρμόδια αρχαιολόγος κ. Ζαχα-

ρούλα Λεβεντούρη, της Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Την τοπογραφική αποτύπωση ανέλαβε η το-

πογράφος Μηχανικός κ. Ευγενία Βλάση.
Την αρχιτεκτονική αποτύπωση του Αρχαίου Θε-

άτρου ανέλαβε από αρχές Φεβρουαρίου η έμπει-
ρη στα θέματα αυτά Αρχιτέκτων κ. Μαρία Μαγνή-
σαλη. Είναι πράγματι δύσκολο το έργο της. Θα πρέ-
πει να αριθμήσει, να περιγράψει και να τεκμηριώ-
σει κάθε μέρος του θεάτρου. Σε συνδυασμό με τον
Αρχαιολόγο θα ολοκληρώσει τις εργασίες της περί
τα τέλη Μαΐου.

Αυτά μας δήλωσε, όταν την επισκεφθήκαμε στο
γραφείο της. Η επίσκεψη αυτή, αποτελούμενη από
την Πρόεδρο του Συλλόγου Χρυσοχωρίου κ. Τού-
λα Κυριακοπούλου, τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Μακίστου κ. Φώτη Βλάχο και τον ταμία του κ. Δη-
μήτρη Γρηγορόπουλο, έγινε στις 27-03-2014.

Ήταν μια επίσκεψη τυπική αλλά και ουσιαστι-
κή για να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειασθεί.
Όπως μας δήλωσε η κ. Μαρία Μαγνήσαλη θα ερ-
γάζεται πολλές ώρες την ημέρα, πάνω στον χώρο,
αλλά και στο γραφείο της.

Θα πλαισιώνεται από τον σύζυγό της Αρχιτέ-
κτονα Μηχανικό κ. Θεμιστοκλή Μπιλή αλλά και
βοηθούς.

Τέλος, σύμφωνα με την Αρχαιολόγο μας και
υπεύθυνη του έργου κ. Ζαχαρούλα Λεβεντούρη,
στις 02-04-2014 έγινε από την Ζ' Ε.Π.Κ.Α η προ-
κήρυξη για την πρόσληψη ενός Αρχαιολόγου και
τριών εργατών. (Βάσει της προγρ. Σύμβασης  Άρ-
θρο 3 παραγρ. 1).

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο
τους.

Φώτης Γ. Βλάχος 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΑΡΧΑΙΟ  ΑΙΠΥ 

Δυστυχώς οι φόβοι μας για επιδείνωση της κα-
τολίσθησης στην περιοχή του λόφου του Κοιμη-
τηρίου επαληθεύτηκαν. Από το 2011 έχουμε επι-

σημάνει το πρόβλημα. Στο προηγούμενο φύλλο
(Φ.75), σελ. 6 υπενθυμίσαμε και αναδείξαμε για μια
ακόμα φορά το τεράστιο ζήτημα στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή. Κάναμε τα παράπονά μας (επιστολή της
συμπατριώτισσάς μας Χριστίνας Γρηγοροπούλου)
και δώσαμε προτάσεις και σκέψεις μέσω του συμ-
πατριώτη μας μηχανικού του Ε.Μ.Π. κ. Ανδρέα Λαμ-
πρόπουλου. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίναμε
προφήτες!! Ο λόφος δεν άντεξε τις χειμερινές φε-
τινές βροχές και άρχισε να καταρρέει. Υπερκαλύ-
φθηκε το προστατευτικό τσιμεντένιο στήριγμα

και ο τεράστιος όγκος της “κινούμενης λάσπης”
σιγά-σιγά κατεβαίνει. Ήδη κάλυψε τη λωρίδα κα-
θόδου και τον ερχόμενο χειμώνα είναι βέβαιο ότι
θα καλύψει όλο το δρόμο. Οι φωτογραφίες τρα-
βηγμένες λίγες μέρες μετά τον χειμώνα φωνάζουν
για τον κίνδυνο που έρχεται. Τα μεγάλα δένδρα που
συγκρατούσαν τον λόφο κάηκαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του 2007 και τίποτα πλέον δεν
συγκρατεί την ιδιόμορφη μάζα της γλίνας. Βέβαια
εντός του χειμώνα δεν ήταν δυνατόν να γίνει κα-
μία παρέμβαση από κανέναν. Τώρα, όμως, η Πολι-
τεία πρέπει να μελετήσει το συγκεκριμένο πρό-
βλημα, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει πριν
τον ερχόμενο χειμώνα.

Tο Κοιμητήριο και ο νεοαναγερθείς Ναός Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών κινδυνεύουν να κατολισθή-
σουν. Η παρακαμπτήριος στα “Λαμπρέικα” κινδυ-
νεύει να κλείσει με μεγάλη πιθανότητα να απειλήσει
και τις παρακείμενες κατοικίες των συμπατριωτών
μας. Η συγκεκριμένη παράκαμψη αποτελεί πλέον
κομμάτι της Επαρχιακής οδού Ζαχάρως-Μακί-
στου-Πλατιάνας. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
αλλά και η Δημοτική Αρχή πρέπει να μελετήσουν
το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν άμεσα, πριν
να είναι αργά.

Οι προτάσεις μας είναι: 1) Να καταργηθεί το
συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου από αυτοκινη-
τόδρομος και να χρησιμεύει ως μονοπάτι (όπως
ήταν και πριν τις φωτιές). 2) Να καταργηθεί ο δρό-
μος προς τα αλώνια και κοιμητηριακό Ναό και να
έχει χρήση μόνον μονοπατιού (όπως παλαιά), η δε
πρόσβαση στο Ναό να γίνεται από την ανατολική

πλευρά. 3) Να φυτευτούν άμεσα δένδρα κατάλληλα
για “στήριξη” και παράλληλα να διοχετευτούν τα
όμβρια ύδατα γύρω από την περιοχή του Ναού
εκτός της ευαίσθητης περιοχής. 4) Η παράκαμψη
της Μακίστου να γίνει, όπως παλαιότερα η Γ.Σ. του
Συλλόγου μας είχε αποφασίσει: Από την θέση “Τσί-
ρου” στην θέση “Μαϊμούτι” (κτήμα Αβραάμ Βλάχου).
Είναι ο παλαιότερος δρόμος της περιοχής, απόλυτα
ασφαλής και ο πλέον σύντομος.

Χρήματα υπάρχουν για αυτές τις εργασίες. Το
ΕΤΑΕΑ (πρώην Ταμείο Μολυβιάτη) πρέπει να δια-
θέσει το απαραίτητο κονδύλι. Είναι άλλωστε και η
εντολή των δωρητών.

Αναμένουμε οι υπεύθυνοι να σταθούν στο
ύψος τους. 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Η κατολίσθηση έχει καλύψει 
τον μισό δρόμο και παραπάνω 

Η κατολίσθηση από άλλη γωνία διακρίνονται 
τα καμένα-κομμένα δένδρα 




