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Μάκιστος 4 Σεπτεμβρίου 2007

Προς: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίτροπο Περιβάλλοντος,

Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Γεωργίας, Συναρμόδια 

Υπουργεία, 

Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Νομαρχία Ηλείας, Δήμο Ζαχάρως,

Πολιτικά Κόμματα, Υποψήφιους Βουλευτές Νομού Ηλείας,

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συλλόγους Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα, 

Περιβαλλοντικές & Ανθρωπιστικές Οργανώσεις, Πρόσωπα που συνεισφέρουν στην αρωγή 

των πληγέντων.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι κάτοικοι της Μακίστου, του πρώτου από τα χωριά που κατακάηκε από την  πύρινη 

λαίλαπα της 24 Αυγούστου 2007 διατυπώνουν με το παρόν υπόμνημα ανησυχίες και ελπίδες 

για την «επόμενη μέρα». 

Η Μάκιστος ήταν παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα κεραμοσκεπή σπίτια, κτισμένα σε ένα 

περιβάλλον εξαιρετικού φυσικού κάλους, με αρχαιολογικά μνημεία και αξιόλογες καλλιέργειες, 

στην νότια πλαγιά του δασωμένου όρους Λαπίθα 12 χλμ. ανατολικά της Ζαχάρως. Τις 

ευοίωνες συνθήκες και την πεποίθηση για ένα καλλίτερο μέλλον εξάλειψε η πυρκαγιά, που 

άφησε πίσω της 7 νεκρούς συμπολίτες μας και ένα σοβαρά τραυματισμένο, μετέτρεψε τον 

οικισμό σε ερείπια, τα δάση και τους αγρούς σε αποκαΐδια.

 

Σήμερα, ενώπιον του κινδύνου αποσύνθεσης της κοινωνίας της Μακίστου οι κάτοικοι 

προσπαθούν να ξεπεράσουν τον πόνο της συμφοράς αναζητώντας στις ελπίδες της 

«επόμενης μέρας». Σε δύο συνελεύσεις (26 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2007)  που 

οργάνωσαν στο χωριό ανάμεσα στα ερείπια αρνήθηκαν την τύχη του πρόσφυγα και 

εδραίωσαν την απόφασή τους να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν, για την αποκατάσταση της 

ζωής, όπως και του φυσικού περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων που την υποστηρίζουν. 
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Δεσμεύονται να αγωνιστούν σε μια νέα πορεία αναγέννησης, και δηλώνουν παρόντες με 

προτάσεις και ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Ήδη διατυπώνουν τις πρώτες σκέψεις για ένα καλλίτερο μέλλον και ενθαρρύνουν τον 

συντονισμένο σχεδιασμό της ανασυγκρότησης του φυσικού και κτισμένου περιβάλλοντος 

στην περιοχή. 

Οι κάτοικοι της Μακίστου:

1. Αναγνωρίζουν ότι η συμφορά της 24η Αυγούστου είναι τεράστιας κλίμακας 

περιβαλλοντική καταστροφή, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία του 

τόπου. 

2. Αντιλαμβάνονται ότι οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς θα απειλούν την επιβίωση στην 

περιοχή τους (όπως και στις υπόλοιπες καμένες εκτάσεις της χώρας)  για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ακόμη. Ανησυχούν για τις δυσκολίες του επερχόμενου χειμώνα και 

των επόμενων ετών. 

3. Εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σε φορείς και απλούς πολίτες που συνεισφέρουν 

για την ανακούφιση των πληγέντων, καθώς και στους ευεργέτες που προσφέρονται 

να αναλάβουν το βαρύ έργο της ανοικοδόμησης. 

4. Ανησυχούν για την καταφυγή σε πρόχειρα και αποσπασματικά μέτρα 

αποκατάστασης, όπως και για την έλλειψη συντονισμού στις διάφορες προτάσεις, 

δηλαδή για κινδύνους που μπορούν να εξουδετερώσουν την γενναιοδωρία των 

προσφορών. 

5. Θεωρούν ότι η αποκατάσταση της βιωσιμότητας του τόπου απαιτεί μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό και συντονισμό στο επίπεδο της Περιφέρειας και του Δήμου.  Η επιβίωση 

στην περιοχή θα καταστεί αδύνατη κατά τους μήνες και τα χρόνια που έπονται αν δεν 

συγκροτηθεί από τώρα ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάταξης των βασικών 

περιβαλλοντικών προϋποθέσεων (γη, νερό, δάση, καλλιέργειες, πανίδα κλπ), των 

εγκαταστάσεων κατοίκησης (κατοικίες, υποδομές κλπ) και των προοπτικών 

περαιτέρω ανάπτυξης . 

Οι κάτοικοι της Μακίστου γνωρίζουν ότι πριν την καταστροφή η ευρύτερη περιφέρεια της 

Δυτικής Πελοποννήσου βρισκόταν σε τροχιά ανάπτυξης, θεμελιωμένης στα εξαιρετικά 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα του τόπου, στους καρπούς της γης, και στον πολιτισμό 

χιλιετιών. 

Παρά τον αφανισμό εκείνων των πλεονεκτημάτων δεν αποδέχονται το ρόλο του επαίτη που 

επαφίεται στην μεγαλοψυχία των ευαίσθητων συμπολιτών, του κράτους και των οργανώσεων 

αρωγής. Οι κάτοικοι της Μακίστου όπως και όλων των πληγησών περιοχών αναζητούν σε 

νέες προοπτικές ανάπτυξης την αναγέννηση μέσα από τις στάχτες. 
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Απευθύνονται στην υπεύθυνη Πολιτεία, στον επιστημονικό κόσμο, στους 

ευαισθητοποιημένους στα περιβαλλοντικά ζητήματα φορείς και πολίτες, καθώς και σε όσους 

επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της αποκατάστασης, και τους προσκαλούν σε 

συνεργασία για την συγκρότηση μιας στρατηγικής διαφυγής από το δυσοίωνο μέλλον:

Οι κάτοικοι της Μακίστου, 

προτείνουν και θέτουν υπό συζήτηση ένα πλαίσιο αρχών :

◦ Η καταστροφή ήταν περιβαλλοντική και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

πρέπει να βασιστεί η αναγέννηση του τόπου. 

◦ Εκτός από τα μέτρα άμεσης ανάγκης (αποτροπή κατολισθήσεων, πλημμυρών, 

ανθρωπιστική βοήθεια κλπ)  απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα/ σχέδιο 

ανασυγκρότησης, με βάση το οποίο θα συντονίζονται όλες οι παράμετροι 

αναγέννησης του τόπου, περιβαλλοντικές, οικιστικές, οικονομικές, διοικητικές, και 

πολιτιστικές. 

◦ Η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της σύνταξης 

και διαχείρισης του προγράμματος ανασυγκρότησης, και του συντονισμού των 

ιδιωτικών φορέων, των επιστημόνων και των πολιτών που θα συνεισφέρουν. 

◦ Η συμμετοχή των κατοίκων στις αποφάσεις που τους αφορούν είναι προϋπόθεση 

επιτυχίας του προγράμματος.  Το σχέδιο  πρέπει να τεθεί σε ανοικτό διάλογο με τους 

πολίτες που αφορά. 

◦ Η εφαρμογή του προγράμματος αναγέννησης (έργα στο φυσικό περιβάλλον, στην 

αποκατάσταση των καλλιεργειών και των οικισμών) πρέπει να ανατεθεί στους 

μόνιμους κατοίκους της περιοχής προσφέροντας θέσεις εργασίας που θα 

υποστηρίξουν την οικονομία της περιοχής. 

◦ Ο σχεδιασμός πρέπει να αποβλέπει σε συνθήκες διαβίωσης πολύ καλλίτερες και 

περισσότερο βιώσιμες από εκείνες προ της καταστροφής, ώστε να συγκρατηθεί ο 

πληθυσμός στην περιοχή και να αναπτύξει τις δημιουργικές του δυνάμεις.  

◦ Πρέπει να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι η περιοχή βρέθηκε, έστω για λίγο, στο κέντρο 

της παγκόσμιας προσοχής λόγω της περιβαλλοντικής καταστροφής, η οποία 

σχετίζεται με την μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για τον πλανήτη, δηλαδή την κλιματική 

αλλαγή. Η διατήρηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος μπορεί να επιτευχθεί με την 

εφαρμογή πρότυπων μεθόδων αποκατάστασης. Η περιοχή πρέπει να γίνει 
παγκόσμιο πρότυπο αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

◦ Το σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να βασιστεί σε συστηματική επιστημονική δουλειά, 

για την επαναφορά του φυσικού τοπίου (χλωρίδας και πανίδας, βιοτόπων και δασών) 

σε κατάσταση υγείας, όπως επίσης και για την ανάπτυξη καλλιεργειών, οι οποίες 

αφενός θα επαναφέρουν την αγροτική παράδοση της περιοχής (ελαιοπαραγωγή κλπ) 

και αφετέρου θα εισαγάγουν νέες εναλλακτικές πρακτικές (πχ βιολογικές καλλιέργειες 

γρήγορης απόδοσης). 
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◦ Τα υποπρογράμματα περιβαλλοντικής και αγροτικής αναγέννησης πρέπει να 

συντονιστούν με εκείνα της οικιστικής αποκατάστασης. Ειδικά για τα ζητήματα της 

πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ανασυγκρότησης του οικισμού θα πρέπει να 

κληθούν ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία και κύρος. Μόνο με αρχιτεκτονική υψηλής 

ποιότητας μπορεί να αποκτήσει και πάλι ο οικισμός το παλαιό του γόητρο. Η 

διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά 

αποτελέσματα, παγκόσμιο ενδιαφέρον και κύρος στην διαδικασία αποκατάστασης.  

  

Ο Σύλλογος Μακισταίων έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του δημόσιου 

διαλόγου και στην παρακίνηση για την ανάπτυξη του έργου αποκατάστασης. 

Για αυτό το σκοπό θα οργανώσει σύντομα ημερίδα για το θέμα .

Αναμένουμε με χαρά και ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, ελπίζοντας το καλλίτερο. 

( βλ.  επισης: makistos.blogspot.com)

Ο Σύλλογος Μακισταίων και οι κάτοικοι της Μακίστου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Πόθος Ιωάννης,  Πρόεδρος

Παυλόπουλος Φώτης,  Αντιπρόεδρος

Κοκκαλιάρη Δήμητρα, Γραμματέας 

Πόθος Παναγιώτης, Ταμίας 

Πόθου Μαρία,  Ειδική γραμματέας

Κοκκαλίαρης Δημήτρης

Γρηγορόπουλος Θανάσης  

Ακολουθεί κατάλογος υπογραφών κατοίκων της Μακίστου. 
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