
Σ
τις 10-7-2014 όπως βλέπετε
και στο παρακάτω φωτοτυπη-
μένο έγγραφο, καλείται η Ανά-

δοχος Εταιρεία «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε.-Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ» από την Δ/νση
Τεχν. Υπηρεσιών Ηλείας, να προ-
σέλθει το αργότερο έως την Παρα-
σκευή 18-7-2014, για την υπογραφή
του «Ιδιωτικού Συμφωνητικού» με-
λέτης του δρόμου μας.

Η «Μακιστία», περιμένοντας με
αγωνία αυτήν την είδηση, μπαίνει
άμεσα στο τυπογραφείο και ως ότου
φθάσει στα χέρια σας, θα έχει υπο-
γραφεί και το πολυπόθητο “Συμφω-
νητικό”, το οποίο αμέσως, θα το
αναρτήσουμε στην Ιστοσελίδα μας
www.makistia.gr.

Κάποιοι προσπάθησαν να εμπο-
δίσουν αυτό το έργο, θεωρώντας ότι

δεν έχει νόημα να διατεθούν τόσα
χρήματα για δύο μικρά χωριά.

Κάποιοι άλλοι βρήκαν την ευκαι-
ρία να το πολεμούν για να κερδίσουν
αυτοί τα χρήματα (6.000.000 ευρώ)
από το Τ. Μολυβιάτη (αφού εμείς δεν
θα είχαμε μελέτη...).

Αυτοί οι “κύκλοι” ξεχνούν ότι ο
συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί προς
το “Αρχαίο Αίπυ” με το Αρχαίο Θέα-
τρό του, τον Οικισμό του Παλαιοχω-
ρίου (που μόνο το όνομά του αλλά και
η θέση του έχει την ανάλογη αξία) και

από εκεί ενώνεται με την Πλατιάνα
και το Χρυσοχώρι.

Επίσης ξεχνούν ότι τα δύο ρεύ-
ματα Ανδρίτσαινα-Πλατιάνα και
Άσπρα Σπίτια-Τρυπητή (Μπιτζιμπάρδι)-
Πλατιάνα μέσω της Μακίστου, θα
οδηγούνται προς τη θάλασσα της
Ζαχάρως με ασφαλή και γρήγορο
τρόπο.

Ως εκ τούτου είναι ανάγκη, αμέ-
σως τώρα, να συσταθεί μια ομάδα με

Προχωρούν οι εργασίες ανα-
σκαφής στο θέατρο στο Αίπυ προ-
κειμένου να γίνει η αρχιτεκτονική

αποτύπωση. Έχει ανασκαφεί ο χώ-
ρος της ορχήστρας, η δυτική πά-
ροδος, η σκηνή και τώρα γίνεται
ανασκαφή στην ανατολική πάροδο
και ανατολική πλευρά του κοίλου.
Η αρχαιολόγος κ. Συρμαλή με το

εργατικό προσωπικό εργάζεται κα-
θημερινά και φυσικά κάτω από τις
οδηγίες της Ζ’ ΕΠΚΑ Αρχαίας

Ολυμπίας και συγκεκριμένα της
Αρχαιολόγου κ. Ζαχαρούλας Λε-
βεντούρη. 

Απόλυτα ικανοποιημένη είναι η
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ  Η  ΜΕΛΕΤΗ 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Αρχαίο  Θέατρο 

Πανηγύρι  26  Ιουλίου  2014 
του  Αγίου  Παντελεήμονα 

στη  Μάκιστο  με  την  
ΝΑΝΤΙΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Συνέχεια στη σελ. 7

Η πινακίδα στο Αρχαίο Θέατρο του Αίπυ 

Η πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr
Εκδότης:

Φώτης Βλάχος  
Κιν.: 6972719139 

e-mail: vlachosfotis@gmail.com 
Διευθυντής:

Αχιλλέας Δημόπουλος 
Αρχισυντάκτης:

Διονύσης Κοκκαλιάρης  
Συντακτική Επιτροπή 

Σταυρούλα 
Καραμπέτσου-Βλάχου 

Μαίρη Καριώρη  
Θάλεια Βλάχου  

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Κωστή Παλαμά 77 

Δραπετσώνα Τ.Κ. 18648  
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 

Τ.Κ. 13121 
Tηλ-Fax:  210 2619003 

e- mail: karpouzi@ otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Καστής Παναγιώτης ..........................................................50€ 
Σπηλιόπουλος Κώστας (Χρυσοχώρι) ................................50€ 
Δημοπούλου-Παπαδόγκωνα ..............................................20€ 
Βλάχος Γιάννης του Δήμου ..............................................20€ 

Εκδηλώσεις  Καλοκαιριού   

Για φέτος το καλοκαίρι το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας αποφάσισε τις εξής εκδηλώ-

σεις:

1. Πολιτιστική εκδήλωση (πανηγύρι)

στις 26 Ιουλίου με τη Νάντια Καραγιάν-

νη – Τσέρτου.

2. Στις 2 Αυγούστου το πρωί, ημέρα

Σάββατο, θα περπατήσουμε το υπόλοιπο

του Διάγοντα ποταμού από το γεφύρι της

Τσεμπερούλας έως τον Αλφειό ποταμό.

3. Στις 15 Αυγούστου μετά τη Θεία Λει-

τουργία στην Παναγίτσα, ο Σύλλογός μας

θα προσφέρει στον προαύλιο χώρο του

Σχολείου, όπως κάθε χρόνο, καφέ, ανα-

ψυκτικά και κεράσματα με τραγούδι και

χορό.

4. Εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη και

στη Μονή Βουλκάνου στις 17 Αυγούστου

2014. 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” 
Αρ.  Λογ/σμού  112/296129-62 

Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

Το  κόστος  της  έκδοσης  έχει  ως  εξής: 

Ταχυδρομικά  τέλη  300€ 

Κόστος  τυπογραφείου Για  8  σελ.  250€ 

για  12  σελ.  360€ 

για  16  σελ.  450€ 

Γάμος 
• Η Ιωάννα Βλάχου του Ιωάννη και ο Γιάν-

νης Παπαϊωάννου τέλεσαν το γάμο τους στις
28-06-2014 στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στην Πά-
τρα.

Να ζήσετε ευτυχισμένοι. 

Πτυχία 
• Ο Γιώργος Βλάχος του Φώτη και της

Σταυρούλας (Βίλυς) Καραμπέτσου αποφοί-
τησε από τη Σχολή Ικάρων στις 15 Ιουλίου
2014 με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού. 

Η ορκωμοσία έγινε στις 17 Ιουλίου 2014. 
Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” του εύχεται εις ανώτερα. 

Απεβίωσαν  
• Απεβίωσε ο σύζυγος της

συμπατριώτισσάς μας, Ανδριάν-
νας Νικ. Πόθου, Καράκος Νίκος
στις 12-05-2014 και η ταφή του
έγινε στο Νεκροταφείο Αγίας
Παρασκευής. 

• Απεβίωσε ο Παναγιώτης
(Τάκης) Κοκκαλιάρης του Διο-
νυσίου στις 30-06-2014 στη Μά-
κιστο όπου και ετάφη σε ηλικία
93 ετών. 

Θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους τους. 
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Όπως είναι γνωστό, στις 18 Μαΐου 2014 έγινε ο πρώτος γύρος των

Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών στην Ελλάδα ακολουθούμενος

από τον δεύτερο γύρο και τις Ευρωεκλογές στις 25 Μαΐου. 

Στον Δήμο και την Περιφέρεια  όπου ανήκουμε, είχαμε επανεκλογή

και του Δημάρχου κ. Χρονόπουλου και του Περιφερειάρχη κ. Κατσιφά-

ρα. 

Οι εκλογές στον Δήμο κρίθηκαν από την πρώτη Κυριακή, ενώ στο χω-

ριό μας από τους 142 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 87 με τους 50 να ψη-

φίζουν τον κ. Χρονόπουλο, 35 τον κ. Αλεξανδρόπουλο και 2 τον κ. Γιαν-

νόπουλο. 

Στον Δήμο Ζαχάρως-Φιγαλείας κατέλαβαν η παράταξη του Χρονό-

πουλου Πανταζή 13 έδρες, αυτή του Αλεξανδρόπουλου Κωνσταντίνου

7 και του Γιαννόπουλου Χρήστου 1.

Αναλυτικά από την παράταξη «Δυναμική Πρωτοβουλία» με 50,47%

Δήμαρχος ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκλέγονται στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ οι Μπάμης Γε-

ώργιος, Κότσιφας Δημήτριος, Τριγάζης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Γκόγ-

κας Παναγιώτης, Λαμπρόπουλος Νκόλαος, Λαμπρόπουλος Χαράλαμ-

πος, Λαμπρόπουλος Αναστάσιος, Κρέσπης Γεώργιος, Κλιμαντήρης Γρη-

γόριος και Γαλάνη Αθηνά. Στην Δ.Ε. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ οι Κουκλαμάνης Ανδρέας

και Φάμελος Νίκος.

Από την παράταξη ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ με 45,72% στην

Δ.Ε. ΖΑΧΑΡΩΣ εκλέγονται οι Μπαλαδήμας Γιάννης, Αλεξανδρόπουλος

Φώτης, Κλιμαντήρης  Μιλτιάδης, Κλιμαντήρης Δημήτριος και Αλτάνης

Αναστάσιος, ενώ στην Δ.Ε. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ο Βλάχος Χρήστος.

Από την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ με 3,82% ο Γιαννόπουλος Χρήστος.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ένσταση κατά της απόφασης του Πο-

λυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας με την οποία ανακηρύχθηκε ως Δήμαρχος

Ζαχάρως ο Πανταζής Χρονόπουλος και ο συνδυασμός «Δυναμική Πρω-

τοβουλία», υπέβαλε o επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Δημοτική

Αρχή», Κώστας Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος ζητά από το Τριμελές Δι-

οικητικό Πρωτοδικείο Πύργου την ακύρωση της απόφασης του Πολυ-

μελούς Πρωτοδικείου αλλά και τη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών

στο Δήμο Ζαχάρως μεταξύ των δύο συνδυασμών που νομίμως ανακη-

ρύχθηκαν, καθώς και την έκπτωση του Πανταζή Χρονόπουλου από το

αξίωμά του. Η ένσταση εδράζεται στο ότι ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Παν-

ταζής Χρονόπουλος, ο οποίος εκλέχθηκε κατά τις εκλογές της 18ης Μαΐ-

ου, δεν θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδικαστικών απο-

φάσεων (αμετάκλητων) που υπάρχουν σε βάρος του. Η εκδίκαση της έν-

στασης, μετά από αναβολή, έχει οριστεί για τις 10/07/2014.

Οι εκλογές στην Περιφέρεια κρίθηκαν την Β’ Κυριακή, όταν και η πα-

ράταξη του κ. Κατσιφάρα ελάβε 50,5% των ψήφων και η παράταξη του

κ. Κατσανιώτη 49,5%. Μία ομολογουμένως μικρή διαφορά που σε από-

λυτο αριθμό είναι περίπου 3.000 ψήφοι. Η παράταξη του Περιφερειάρ-

χη Απόστολου Κατσιφάρα λαμβάνει (με 23,06% την Α’ Κυριακή) 31 έδρες

συνολικά (6 από την πρώτη κατανομή και 25 από την δεύτερη).

Στην Ηλεία αναλυτικά παίρνει 8 έδρες τις οποίες καταλαμβάνουν οι:

Κώστας Μητρόπουλος, Παναγιώτης Πλατανιάς, Χαράλαμπος Αριστει-

δόπουλος, Παναγιώτης Μπράμος, Γεωργία Παπαναγιώτου – Μαρτζα-

κλή, Γιάννης Αρβανιτάκης, Εμμανουήλ Αγιομυργιαννάκης και Δημήτρης

Κωσταριάς.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετέχει χωρίς να καταλαμβάνει έδρα

και ο Αντιπεριφερειάρχης μας της Ηλείας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, όπως

και οι Αντιπεριφερειάρχες Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Χριστίνα Σταρακά.

Στον συνδυασμό Κατσανιώτη (με 19,85% την Α’ Κυριακή) τις πέντε

έδρες που κατανέμονται θα καταλάβουν ο επικεφαλής της παράταξης

Ανδρέας Κατσανιώτης, οι τρεις υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες Δημή-

τρης Σιαμπλής, Γιώργος Χήνος, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο υποψήφιος

περιφερειακός σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Σύρμος.

Η παράταξη Χατζηλάμπρου (με 16,81%) καταλαμβάνει τέσσερις

έδρες. Μια εξ αυτών καταλαμβάνεται από τον επικεφαλής και οι άλλες

τρεις από τους υποψηφίους Αντιπεριφερειάρχες Κώστα Γαβριηλίδη, Κώ-

στα Κούστα και Δημήτρη Μπαξεβανάκη.

Η παράταξη Σώκου (με 12,68%) καταλαμβάνει τρεις έδρες. Μια έδρα

θα καταληφθεί από τον κ. Σώκο και οι άλλες δυο από τους υποψήφιους

Αντιπεριφερειάρχες Ανδρέα Κελεπούρη και Μάκη Παρασκευόπουλο.

Η παράταξη Καραθανασόπουλου (με 8,8%) καταλαμβάνει δυο

έδρες. Η μια θα καταληφθεί από τον κ. Καραθανασόπουλο και η δεύτερη

από τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Σπύρο Κοτο-

πούλη.

Δυο έδρες καταλαμβάνει και η παράταξη Χρήστου Ρήγα (Χ.Α.) με

7,82%.

Από μία έδρα ο ανεξάρτητος Γιάννης Ζαφειρόπουλος (με 3,26%), ο

Παναγιώτης Λαλιώτης (ΑΝ.ΕΛ., με 2,94%), ο Γιώργος Κανέλλης (Οι-

κολόγοι, με 2,73%) και ο Δημήτρης Δεσύλλας (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με 2,04%).

Είναι άξιο αναφοράς και προβληματισμού το μεγάλο ποσοστό απο-

χής, ανεξάρτητα από τις αιτίες που το προκάλεσαν. Με την αποχή, όλο

και λιγότεροι επιλέγουν για το ποιοί θα παίρνουν τις κρίσιμες αποφά-

σεις για τον τόπο και έτσι υπονομεύεται η προοπτική του. Όσον μας αφο-

ρά, συγχαίρουμε όλους τους εκλεγέντες και ελπίζουμε να αποδειχθούν

ικανοί να απαντήσουν στις προκλήσεις για το μέλλον της περιοχής μας

αλλά και ιδιαίτερα να επιλύσουν τα σημαντικά και χρονίζοντα πλεόν προ-

βλήματα του χωριού μας που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007,

όπως την οδική πρόσβαση, την ύδρευση και τα αντιπλημμυρικά έργα.

Ειδικά σε επίπεδο Δήμου, θα πρέπει να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό

η ικανότητα να απορροφά αναπτυξιακά κονδύλια βάσει μελετών, και ιδι-

αίτερα τα κονδύλια του «Ταμείου Μολυβιάτη» που προορίζονται για τις

πυρόπληκτες περιοχές, ώστε να γίνουν τα τόσο αναγκαία έργα για το

χωριό μας την Μάκιστο και την «Μακιστία Κοιλάδα». Επίσης είναι απα-

ραίτητο η Δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει το ταχύτερο δυνατόν την κατάσταση

στον Δήμο μας ως προς το ποιός είναι νόμιμο να ασκεί την Διοίκηση. Το

θολό τοπίο σχετικά, είναι μία από τις κύριες αιτίες υστέρησης του Δή-

μου μας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ξανά την σημασία της συμ-

μετοχής των συγχωριανών στις εκλογές και μάλιστα την ανάγκη να με-

ταφέρουμε όσοι δυνατόν περισσότεροι τα εκλογικά μας δικαιώματα στο

χωριό. Μόνο με την δύναμη των πολλών ψήφων μπορεί να πιεστούν οι

τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του χωριού μας. Αλ-

λιώς θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποτραπεί η βαθμιαία υποβάθ-

μισή του και δυστυχώς το πολύ σε μια δεκαετία είναι πιθανό να μιλάμε

για ένα χωριό-φάντασμα. Καλούμε όλους τους συγχωριανούς να κάνουν

αυτήν την κίνηση, συμπαρασύροντας ο ένας τον άλλον μαζί με τις οι-

κογένειές τους, ώστε να αποκτήσουμε όλοι μαζί δύναμη για το χωριό

μας. Ας κάνουμε αυτό το ελάχιστο δυνατό για την επιβίωση τους χω-

ριού μας, ας μεταφέρουμε όλοι τα εκλογικά μας δικαιώματα στο χωριό.

Πηγές: http://www.patrisnews.com
http://www.ilialive.gr 

http://www.iliaoikonomia.gr/ 

Εκλογές  2014 
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εκπροσώπους φορέων από: Πλατιάνα, Παλαιοχώρι, Χρυσοχώρι, Μάκιστο, Αρ-
τέμιδα, Πολιτιστικούς Συλλόγους Ζαχάρως, Εμπορικό Σύλλογο Ζαχάρως και
φυσικά τη Δημοτική Αρχή Ζαχάρως, που θα αγωνισθεί για την ολοκλήρω-
ση του δρόμου αυτού (χρηματοδότηση και επέκταση).

Μια μαραθώνιος προσπάθεια 3,5 ετών έφθασε στο τέλος της, όπου πολ-
λοί άνθρωποι εργάστηκαν ''σκληρά'', ώστε να φθάσουμε σ' αυτή τη στιγμή.

Ξεχωριστή θέση έχει όμως ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας κ. Απόστο-
λος Κατσιφάρας με την γνωστή δέσμευσή του, στην σύσκεψη για το Ταμείο
Μολυβιάτη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πύργου 4-6-2013. 

(δείτε το video στον ιστότοπό μας www.makistia.gr). 
Καθώς και ο απερχόμενος Αντ/ρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύ-

ρας, ο οποίος εισηγήθηκε αλλά και υπέγραψε την εκτέλεση της μελέτης αυ-
τής.

Αξίζει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή της υπόθεσης αυτής:
Ιανουάριος 2011: Μεγάλες κατολισθήσεις καταστρέφουν τον δρόμο μας

σε πολλά σημεία. Έτσι τα πυρόπληκτα χωριά ή τα μαρτυρικά χωριά όπως όλοι
τα λένε, Αρτέμιδα και Μάκιστος κυριολεκτικά απομονώνονται.

Φεβρουάριος 2011: Ο Δήμος Ζαχάρως με έγγραφό του το υπ' αριθ 975/2-
2-2011, ζητά την παρέμβαση της Περιφέρειας για τον δρόμο Μποκαρίνος-
Αρτέμιδα-Μάκιστος-Χρυσοχώρι.

Απρίλιος 2011: Ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευ-
θύμιος Λέκκας -καλεσμένος από το Σύλλογο Μακισταίων-επισκέπτεται τον
εν λόγω δρόμο και χαρτογραφεί τα προβλήματά του.

Ιούλιος 2011: Ο Αντ/ρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας (22-7-2011)
δηλώνει μεταξύ άλλων τα εξής: “Ο Δρόμος αυτός που συνδέει δύο μαρτυ-
ρικά χωριά με τον κύριο επαρχιακό άξονα Ζαχάρω-Μίνθη-Χάνι Κορμπά-Αν-
δρίτσαινα έχει σοβαρά προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων και κάθε
χρόνο έχουμε προβλήματα αποκοπής του δρόμου και διακοπής της συγ-
κοινωνίας με συνέπεια έντονες διαμαρτυρίες από φορείς της περιοχής που
λόγω των προφανών συναισθηματικών λόγων λαμβάνουν ευρεία δημοσιό-
τητα και φιλοξενούνται και από μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες της Αθή-
νας.”

Οκτώβριος 2011: Δήλωση του κ. Χαράλαμπου Καφύρα (3-10-2011) ποιά
έργα θα εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μεταξύ αυτών και τον δικό
μας δρόμο.

Νοέμβριος 2011: Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
(Πρόεδρος ο τότε Αντ/ρχης Οικονομικού και τώρα πλέον ο νέος Αντ/ρχης Π.Ε.
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος), ομόφωνα εγκρίνει την δημοπράτηση της
μελέτης του δρόμου Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος μήκους 7,7 χιλιομέτρων
και προϋπολογισμού 540.000 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή με αριθ. 313/2011 και ΑΔΑ: 4570716-ΣΜΡ απεστάλη στις
16-11-2011 στον Γ. Γραμματέα Π.Ε.Δ.Ι.Ν. κ. Αγγελάκα, για έλεγχο νομιμό-
τητας.

Ιανουάριος 2012: Η Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε, παρέλαβε τις
προσφορές διαφόρων ενδιαφερομένων Μελετητικών Γραφείων από 20-11-
2011 έως τις 23-01-2012 (κατατέθηκαν 15 προσφορές) και επέλεξε-εισηγήθηκε
ως καλύτερη προσφορά την SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.-Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ. 

Ακολούθησαν πολλές ενστάσεις καθώς και ασφαλιστικά μέτρα (μεταξύ
των υποψηφίων), καθώς και μια καταγγελία από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εται-
ρειών-Γραφείων Μελετών στις 5-7-2012.

Χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο (ίσως και απαραίτητο) φθάσαμε στον Μάιο
2013. Τότε συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περ. Δυτ. Ελλάδας (Πρό-

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΔΡΟΜΟΣ  ΓΙΑ  ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΜΑΚΙΣΤΟ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ  Η  ΜΕΛΕΤΗ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

εδρος ο τότε Αντιπ/ρχης Οικονομικού Δυτ. Ελλάδας και τώρα νέος Δήμαρ-
χος Δήμου Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος) και ομόφωνα ανακη-
ρύσσει ανάδοχο για την μελέτη του δρόμου την 'SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.-
Γ.ΦΡΑΓΚΟΣ.

Η απόφαση αυτή με αριθ. 328/2013 και ΑΔΑ:ΒΕΖΡ7Λ6-193 στις 29-05-
2013 εστάλη στον Γ. Γραμματέα Π.Ε.Δ.Ι.Ν. για έλεγχο νομιμότητας.

Παρενέβη τότε το Σ.Ε.Δ.Ε. (Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων), λόγω
της καταγγελίας του Σ.Ε.Ε.Γ.Μ. (Σύνδεσμος Ελλην. Εταιριών-Γρ. Μελετών).
Έκανε εξονυχιστικό έλεγχο, και στις 3-4-2014 έβγαλε το πόρισμά του: Όλα
έχουν καλώς και κανένα επιβαρυντικό στοιχείο δεν βρέθηκε για την ανά-
δοχο εταιρεία «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.-Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ». 

Μάιος 2014: Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, συγκεντρώνει όλα
τα παραπάνω στοιχεία που έχουν προκύψει,και τα αποστέλλει στις 22-5-2014
για τον τελικό έλεγχο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πάτρας. 

Ιούνιος 2014: Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Θεοχάρης Θε-
οδωρόπουλος στις 26-6-2014 αποφαίνεται ότι όλα είναι νόμιμα. 

Ιούλιος 2014: Με βάση την παραπάνω απόφαση στις 10-7-2014 η Δ/νση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας αποστέλλει την πολυπόθητη ''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ''
στην Ανάδοχο Εταιρεία.

Ο μόνος τρόπος για σίγουρη και γρήγορη χρηματοδότηση είναι βέβαια
να ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 402 (''Πρώην Ταμείο Μολυβιάτη'').

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ;;;
Τον τελευταίο καιρό διατέθηκαν πολλά (από τα 24,6 εκ. που έχει η Πε-

ριφέρεια) και συγκεκριμένα:
1) Στις 15-4-2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με την

υπ' αριθμ. 53 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε (έχει αναρτηθεί στο
διαδίκτυο με ΑΔΑ:ΒΙΟΒ7Λ6-ΡΟ5) να χρηματοδοτηθούν τα παρακάτω έργων:

Αυτός είναι ο χωματόδρομος πλέον που οδηγεί σε Αρτέμιδα και Μάκιστο 
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ΔΡΟΜΟΣ  ΓΙΑ  ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΜΑΚΙΣΤΟ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ  Η  ΜΕΛΕΤΗ 
Συνέχεια από τη σελ. 4 

Με μια ματιά κανείς βλέπει ότι ο Δήμος Ζαχά-
ρως πήρε πάρα πολύ λίγα και φυσικά βλέπει ότι τα
πλέον πυρόπληκτα χωριά Μάκιστος και Αρτέμιδα
ΤΙΠΟΤΑ!!!

Στα χωριά αυτά που χάθηκαν τα πάντα, που χά-
θηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές δεν προγραμματί-
στηκε να φτιαχτεί ΤΙΠΟΤΑ!!!

Στα ''Μαρτυρικά'' αυτά χωριά, όπως συνηθίζουν
ακόμα να τα αποκαλούν τα Μ.Μ.Ε. (τοπικά και Αθη-
ναϊκά) δεν πάει δρόμος.... και δεν μιλάμε βέβαια
για τους αγροτικούς δρόμους που είναι εγκατα-
λελειμμένοι....

Προγραμματίστηκαν όμως σε πολλούς άλ-
λους Δήμους να διατεθούν χρήματα για Αγροτικούς
δρόμους κ.λ.π., από το συγκεκριμένο κονδύλι, του
''Ταμείου Μολυβιάτη''.

Ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας
αλλά και ο νέο-εκλεγείς Αντ/ρχης Π.Ε. Ηλείας κ.
Γιώργος Γεωργιόπουλος μαζί με την Δημοτική
Αρχή Ζαχάρως πρέπει πλέον να αποδείξουν ότι
πράγματι νοιάζονται για την Αρτέμιδα και την Μά-
κιστο.

Φώτης Γ. Βλάχος

ΠΑΝΗΓΥΡΙ  
ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 

ΜΕ  ΤΗΝ  
ΝΑΝΤΙΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
26  ΙΟΥΛΙΟΥ  2014 

2) Στις 24-4-2014 με την υπ. αριθμ. 64 απόφασή του κατά πλειοψηφία (20 θετικές ψήφοι-24 αρνη-
τικές) αποφάσισε επίσης (ΑΔΑ:ΒΙΟΕ7Λ6-Π5Ζ) την χρηματοδότηση των εξής έργων:
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Όπως έχουμε γράψει στο προηγούμενο
φύλλο συνεχίζουμε τη δημοσίευση σε συνέ-
χειες του λεξικού του αγαπημένου μας φίλου
Αριστομένη. 

ανακαψίλα, η·: φλόγωση στο λάρυγγα,
καούρα, κάψιμο. 

ανακλαρίζουμαι·: σηκώνω τα χέρια ψηλά
με ταυτόχρονες βαθιές εκπνοές.

ανάλλαγος·: αυτός που δεν έχει αλλάξει
ρούχα «παιδιά γιατί είστε ανάλλαγα γιατί εί-
στε λερωμένα ...,» δ.τ.

αναμαλλιασμένη·: αυτή που έχει ακατά-
στατα μαλλιά. 

αναμπαίξαλα·: αστεία, με ελαφρότητα
«παρ' το αναμπαίξαλα, γιατί θα μουρλαθείς».

αναμπαμπούλα, η·: θόρυβος, σύγχυση,
ακαταστασία, «ο λύκος στην αναμπαμπούλα
χαίρεται». Ο κακός και πονηρός παραμο-
νεύει και εκμεταλλεύεται τις ανώμαλες κα-
ταστάσεις.

αναπαρώνω·: βάζω κάτι στη θέση του, τα-
κτοποιώ.

αναπεύω·: αναπαύω, «Τα ξένα χέρια ανα-
πεύουνε, δε θεραπεύουνε!». 

Ανάπλι το·: Το Ναύπλιο. «Στ’ Αναπλιού το
Παλαμήδι, κει βροντάει το καριοφίλι, το βρον-
τάν’ οι Μοραΐτες...» δ.τ.

ανάποδα·: αντίθετα, αντίστροφα «κακά,
στραβά κι ανάποδα». 

ανάποδη, η·: 1) η δύστροπη, η αναποδιά-
ρα, 2) «θα σου δώσω μια ανάποδη» χτύπημα
με το πίσω μέρος της παλάμης, 3) η πίσω με-
ριά «η ανάποδη του φουσιανιού», 4) «θα σου
τα ειπώ κι’ από την καλή κι από την ανάποδη»
χωρίς κολακίες.

ανάρια·: αραιά-αραιά «ανάρια ανάρια το
φιλί για να ’χει νοστιμάδα…», «ανάρια-ανά-
ρια το ’σπερνα για να μη δασυφυτρώσει και
την κόρη βαλαντώσει...» δ.τ. 

ανάρτυγο·: εκείνο (φαγητό) που, δεν έχει
αρτυμή. «Μπίτι ανάρτυγο ήτανε το φαΐ. Χά-
θηκε λιγούλα λίγδαι». 

ανασγουρλεύω·: ψάχνω ανακατεύοντας
ανασκελώνω·: ρίχνω κάποιον ανάσκελα.
ανασμίδια, τα·: τα γουρνόπουλα. 
ανασμίδικο, το·: το ζωηρό παιδί. «Κάτσε

κάτου ρε ανασμίδικο!». 
αναστένω·: ανατρέφω, μεγαλώνω. «Ένας

Θεός ξέρει πως τα ανάστησα εφτά παιδιά». 
ανάφτω·: ανάβω.
αναχαράζω·: αναμασώ την τροφή (τα

ζώα).
αναχερίζω·: αναπιάνω το προζύμι. 
αναχλό, το·: το ρηχό, χαλαρό. 
ανεβασταγίλα·: η ανυπομονησία. 
ανεβάσταγος·: ο ανυπόμονος. 
ανέβγαλτος·: ο άπειρος, δεν έχει βγει στον

κόσμο.
ανέμη, η·: ξύλινο εργαλείο, όπου περι-

τυλίγεται το νήμα. 
ανεμόβροχο, το·: το ανεμοβρόχι, βροχή

μαζί με αέρα.
ανεμομαζώματα, τα·: ό,τι αποχτιέται με

παράνομο τρόπο, «ανεμομα-ζώματα, διαβο-
λοσκορπίσματα». 

ανήμερος·: ο άγριος «είναι θεριό ανήμε-
ρο».

ανημπόρια, η·: η αδιαθεσία «... έχω τώρα
πέντε χρόνους πο ’χω ανημπόρια και πόνους»
δ.τ. 

ανθρωπίλα, η: η ανθρωπιά, οι καλοί τρό-
ποι συμπεριφοράς, «ετούτος δε μυρίζει κα-
θόλου ανθρωπίλα». 

αναρεξίλα, η·: το να μην έχει κάποιος όρε-
ξη.

ανοστίλα, η·: το άνοστο. 
αντάμα·: μαζί «ούλοι-ούλοι αντάμα κι ο

ψωριάρης χώρια», «απόψε μαυρομάτα μου θα
κοιμηθούμε αντάμα» δ.τ.. «κιτρολεημονιά και
ματζουράνα μου, αρνήσου τους δικούς σου κι
έλα αντάμα μου» δ.τ. 

αντάμωση, η·: η συνάντηση «άιντε και κα-
λές αντάμωσες» 

αντάρα, η·: 1) η φασαρία, 2) η καταχνιά
«που έχει ανταρίτσα στην κορφή και καταχνιά
στη ρίζα» δ.τ. 

ανταρεύομαι·: κάνω το ζόρικο, «μη μου αν-
ταρεύεσαι εμένα». 

άνταφλα·: άγαρμπα, αδέξια, απότομα.
άντερα, τα·: τα έντερα «μού ’ξυσε τ’ άν-

τερα», με εξόργισε, «έχω τ’ άντερα στη λάκ-
κα», υποχρεώσεις πολλές.

άντζα, η·: το πίσω μυώδες μέρος της
κνήμης.

αντηλιά, η·: η ακτινοβολία  που προέρχε-
ται από τις ηλιακές ακτίνες, «τρεμποκουκού-
ραγα και βαράγανε οι σαγωνιές μου γι' αυτό
έκατσα λιγάκι στην αντηλιά». 

αντί, το·: εξάρτημα του αργαλειού, «για τ'
αντί που ’χει τέσσερες τρούπες» όταν κάποιος
αποφεύγει να απαντήσει σε ανόητη ερώτηση. 

αντίδερο, το·: το αντίδωρο. 
αντικόβω·: ανακόπτω, εμποδίζω, αναχαι-

τίζω.
αντιμιλάω·: απαντώ με αυθάδεια. 
άξαφνα·: ξαφνικά, 
αξαφνιά, η·: το ξάφνιασμα, ο αιφνιδιασμός.

«Μού ’ρθε αξαφνιά». 
αξεσινέριστα·: κάνω κάτι χωρίς να υπο-

λογίζω αν επιβαρυνθώ περισσότερο από κά-
ποιον άλλον. 

απαγκιάζω·: προφυλάσσομαι από τον
αέρα.

απάγκιο, το·: το μέρος που δεν το πιάνει
αέρας «πιάσε απάγκιο γιατί θα πλευριτώσεις».

απαλιούρια, τα·: ψηλοί αγκαθωτοί θά-
μνοι. Μτφ «τό ’κλεισε με απαλιούρια το ρη-
μάδιακό του» για τον ανεπρόκοπο.

απάνου·: επάνω «το παίρνει απάνου του»,
νομίζει ότι είναι σπουδαίος. «Άσ’ το απάνου
μου» αναλαμβάνω εγώ την υπόθεση. «Απάνου

κατ' απάνου» συνεχής προσπάθεια.
απαντοχή, η·: η ελπίδα, το στήριγμα «δεν

έχω απαντοχή από κανέναν». 
απαράλλαχτος·: εκείνος που μοιάζει πολύ

με κάποιον άλλον «απαράλλαχτος ο πατέρας
του είναι». 

απαρατάω·: αφήνω, εγκαταλείπω, «μας
απαράτησε μοναχά μας κι’ έφυγε», «μην
ηύρ' αλλού κι' αγάπησε κι' εμένα μ’ απαράτη-
σε…» δ.τ. 

απαυτώνω·: αντί του κακόηχου ρήματος
της σεξουαλικής πράξης. Συνων: τετοιώνω.

απήγανος, ο·: είναι φυτό με πολύ βαριά
οσμή. «Ξορκισμένοι με τον απήγανο!», όταν
απεύχεται κανείς την όποια συνάντηση ή και
απλή σχέση με πρόσωπα ανεπιθύμητα (ή
αποφεύγει δυσάρεστα πράγματα). 

απηδάω·: πηδώ «εδώ σε θέλω κάβουρα
πως πηδούν στα κάρβουνα», «όποιος πηδάει
πολλά παλούκια, κάποιο θα του μπει στον
κ....», «μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις
πήδα».

απίδια, τα·: τα αχλάδια «θα σου δείξω εγώ
πόσα απίδια πιάνει ο σάκος», απειλή σε κά-
ποιον. 

απίκου·: «είμαι απίκου» είμαι πανέτοι-
μος.

απίστομα·: μπρούμυτα. 
απιστομάω·: βάζω κάτι απίστομα, δηλαδή

με το στόμα προς τα κάτω, προς το χώμα «απι-
στόμα τη βεδούρα να στεγνώσει».

άπλα, η·: η ευρυχωρία. 
απλάδα, η: σκέπασμα του κρεβατιού, είδος

κουβέρτας. 
απλάδι, το ·: μικρή απλάδα. 
απλογιέμαι·: απαντώ. 
απλόστρα, η·: μακρύ ξύλινο ραβδί, που

αποτελεί εξάρτημα του λάκκου «θα βουτήξω
την απλόστρα και θα σε κοψομεσιάσω». 

απλυσιά, η·: η βρωμιά. 
απλυτοβεδούρα, η·: η βρωμερή γυναίκα.
απλωσιά, η·: η ευρυχωρία, η άπλα. 
αποβλακώνω·: κάνω κάποιον να χάσει τα

λογικά του «ρε συ το αποβλάκωσες μπίτι, για
μπίτι το παιδί». 

αποβραδιού·: το απόβραδο «... το Μάη με
θέλει αποβραδιού το Θεριστή το γιόμα...» δ.τ. 

απογδύμνια, τα·: τα ρούχα που βγάζουμε
μετά το μπάνιο, που πάνε για πλύσιμο. 

απογειούρα, η·: το δριμύ ψύχος που κα-
τεβάζουν οι ρεματιές και τα βουνά. Ιδιαίτερα
χαρακτηρίζεται έτσι το βορινό μέρος του
σπιτιού και ο ανήλιαγος τόπος, κατά το χει-
μώνα, «μ' έφαγε η απογειούρα, ώσπου να μα-
ζέψω την ελιά». 

απόγιομα, το·: το απόγευμα. 
αποδιαλεγούδια, τα·: τα απομεινάρια μετά

τη διαλογή. 
αποθάω·: αφήνω κάτω κάτι «απόθηκα κά-

του το πλευρό να πάρω μια ανάσα».

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  Χ.  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΕΞΙΚΟ  ΤΗΣ  ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 



Αρχιτέκτονας κ. Μαρία Μαγνήσαλη
από τα ευρήματα της ανασκαφής που
θα την οδηγήσουν στην καλύτερη
αποτύπωση του θεάτρου. Η εμπειρία
της κ. Μαγνήσαλη είναι μεγάλη και
μας δίνει την βεβαιότητα ότι το απο-
τέλεσμα της δουλειάς της θα μας
δώσει ό,τι καλύτερο. 

Η Μαρία Μαγνήσαλη είναι από-
φοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων
του Ε.Μ.Π. (1992) κατέχει τίτλο με-
ταπτυχιακών σπουδών στην Προ-
στασία Ιστορικών Κτιρίων και Συνό-
λων και έχει εμπειρία σε ειδικές αρ-
χιτεκτονικές μελέτες καθώς και επι-
βλέψεις αποκατάστασης αρχαίων
μνημείων. Είναι υποψήφια διδάκτο-
ρας στον Τομέα της Ιστορίας της Αρ-
χιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.

Έχει συνεργαστεί με την Αρχαι-
ολογική Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, το Μουσείο Μπενάκη, Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη-
τροπόλεις και ιδιώτες σε έργα με-
λετών προτάσεων αναστηλώσεων
και επιβλέψεων μνημείων.

Επιλογή κάποιων έργων:
-Μελέτες-Αναστηλώσεις αρχαίων

χώρων θέασης
-Μελέτες αποτύπωσης αρχαίων

θεάτρων πόλεως Επιδαύρου και αρ-
χαίου Κλείτορα

-Μελέτη αποτύπωσης και Ανα-
στήλωση Σταδίου Αρχαίας Μεσσήνης
(Αρχαιολ. Εταιρεία)

-Μελέτες-Αναστηλώσεις αρχαίων
μνημείων-Αναδείξεις αρχαιολογικών
χώρων

-Μελέτη αρχαίου ναού Διονύ-
σου στο Διονυσιακό θέατρο στην
Αθήνα 

-Μελέτη ανάδειξης αρχαίου
Υδραγωγείου Νάξου (Πανεπιστήμιο
Αθηνών) 

-Μελέτη αποκατάστασης Δυτικής
Στοάς στη Δωδώνη (Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων), Αναστήλωση Προπύλου
στην Καρθαία Κέας (εργοδότης:
ΥΠΠΟ ΤΔΠΕΑΕ), Αναστήλωση αρ-
χαϊκού ναού Δήμητρας στη Νάξο
(Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ανάδειξη
αρχαιολογικού χώρου Γύρουλα Σαγ-
κρίου Νάξου (Πανεπιστήμιο Αθη-
νών)

-Αναστηλώσεις βυζαντινών - με-
ταβυζαντινών μνημείων

-Μελέτη μονής Ταξιαρχών στο
Σαγκρί Νάξου

-Αναστήλωση Παλαιοχριστιανι-
κής Βασιλικής Αγ. Στεφάνου Αγγι-
δίων Νάξου

-Αναστήλωση Κωδωνοστασίου
Αγ. Νικολάου Σπετσών (Μητρόπολη)

-Αποκατάσταση Πύργου Βαζαίου
Νάξου (ιδιωτικό έργο)

-Αποκατάσταση μονής Αγ. Ελευ-
θερίου Σαγκρίου Νάξου (Δήμος Νά-
ξου)

-Αποκατάσταση Πύργου Τρικα-
λίτη Αγ. Πέτρος Κυνουρίας (Δήμος Β.
Κυνουρίας)

-Αναστηλώσεις νεώτερων μνη-
μείων

-Αποκατάσταση νεοκλασσικού
στην πόλη της Αίγινας (ιδιωτικό
έργο)

-Αποκατάσταση νεοκλασσικού
στο Μετς, με προσθήκη (ιδιωτικό
έργο)

-Μελέτες- κατασκευές νέων κτι-
ρίων

-Μουσείο Αρχαιολογικού χώρου
Σαγκρίου Νάξου (Πανεπιστήμιο Αθη-
νών)

-Μελέτη Μουσείου Αρχαιολογι-
κού χώρου Καρθαίας Κέας (ΤΔΠΕΑΕ)

-Μελέτη Εκκλησιαστικού Μου-
σείου Σπετσών (Μητρόπολη Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης)

Άλλη δραστηριότητα (Άρθρα,
διαλέξεις, συμμετοχές):

Άρθρα στα περιοδικά: An tike
Welt, Αρχιτέκτονες (ΣΑΔΑΣ), Η αρ-
χιτεκτονική ως τέχνη (ΣΑΘ), Επτά
ημέρες (Καθημερινή), Αρχαιογνω-
σία και στους υπό έκδοση συλλογι-
κούς τόμους: «Αποκαταστάσεις κτη-
ρίων στην Πελοπόννησο», «Το ανα-
στηλωτικό έργο στο Αιγαίο», «Εκ-
κλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλω-
ση» (εκδότης: Σπουδαστήριο Ιστο-

ρίας της Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ)
Έχει δώσει διαλέξεις σε σεμινά-

ρια και συνέδρια σχετικά με την
ιστορία της αρχιτεκτονικής. Έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια και συ-
νέδρια σε θέματα σχετικά με μνημεία
και αρχαιολογικούς χώρους, τις νέες
χρήσεις σε υφιστάμενα ιστορικά
κτήρια, την βιοκλιματική αρχιτεκτο-
νική.

Είναι μέλος ΣΑΔΑΣ, Ελληνικής
εταιρείας και Σωματείου «Διάζω-
μα».

Διακρίσεις:
Το 2003, βραβεύτηκε ως μελε-

τητής και επιβλέπων, σε συνεργασία
με τον αρχιτέκτονα Θ. Μπιλή, με το
Α' Βραβείο της EUROPA NOSTRA
για το έργο: «Ανάδειξη του αρχαι-
ολογικού χώρου στο Σαγκρί Νά-
ξου».

Το 2003 βραβεύτηκε από την
EUROPA NOSTRA το έργο «Ανά-
δειξης της Αρχαίας Μεσσήνης», στο
οποίο συμμετείχε με τον αρχιτέκτο-
να Θ. Μπιλή στην αναστήλωση του
αρχαίου σταδίου.
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Αρχαίο  Θέατρο 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Η αρχιτέκτονας κ. Μαρία Μαγνήσαλη μεταξύ της κ. Τούλας Κυριακοπούλου 
και των κ. Φώτη Βλάχου, Δημήτρη Γρηγορόπουλου και Θ. Μπίλη 

κατά την επίσκεψή μας στο γραφείο της 

Ο χώρος της ορχήστρας έχει ανασκαφή πλήρως και μελετηθεί 

Η αρχαιολόγος κ. Λεβεντούρη στο Αρχαίο Θέατρο ερευνά την τομή που έχει
γίνει στην ορχήστρα του Θεάτρου παρουσία της Αρχαιολόγου κ. Συρμαλή 



Σ
το προηγούμενο φύλλο της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ” είδαμε ότι η Πύλος του Νέ-
στορα, με βάση το ταξίδι του Τηλέμαχου, είναι πιο πιθανό να ευρίσκεται
κοντά στο Σαμικό Ηλείας παρά στον Επάνω Εγκλιανό της Μεσσηνίας.

Σε αυτό συνηγορούν τόσο οι γεωγραφικές αποστάσεις, όσο και τα ευρήματα
που αναφέρονται στις πηγές, π.χ. το ιερό του Ποσειδώνα στο Σαμικό, το χω-
ριό Κρουνοί, ο ποταμός χαλκίς.

Στο παρόν άρθρο θα εξετασθεί το δεύτερο στοιχείο που αναφέραμε:
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (Σαντορίνης)

Στην αρχαία εποχή το
νησί Θήρα ονομαζόταν
Στρογγύλη, λόγω του κυ-
κλικού σχήματός της. Η
έκρηξη ήταν ισχυρότατη.
Υπολογίζουν ότι ο όγκος
των υλικών που εκτοξεύθη-
κε ξεπέρασε τα 60 κυβικά χι-
λιόμετρα και ότι ο δείκτης
μέτρησης του ηφαιστειακού
μεγέθους ήταν 7 VEI1. Δη-
λαδή δεύτερο ηφαίστειο σε
ισχύ μετά το Tabora της Ιν-
δονησίας (το έτος 1815).
Τότε η εκπομπή στην ατμό-
σφαιρα τεραστίων ποσοτή-
των τέφρας και αερίων προ-
κάλεσε μείωση της θερμο-
κρασίας στον πλανήτη. Το

1816 δεν υπήρξε καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο και κατ’ επέκταση η σο-
δειά στην Ευρώπη και την Β. Αμερική ήταν δραστικά μειωμένη με αποτέλε-
σμα την πείνα και την ανέχεια.2

Η τέφρα του ηφαιστείου της Σαντορίνης κάλυψε όλη την ανατολική Με-
σόγειο προκαλώντας κλιματικές αλλαγές με τεράστιες συνέπειες για τους
λαούς των περιοχών αυτών και ίσως όχι μόνο.

Μεγάλες ποσότητες τοξικών αερίων βγήκαν στην ατμόσφαιρα. Οι απί-
στευτες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και κυρίως διοξειδίου του θεί-
ου και ίσως υδρόθειου, υδροχλωρίου και υδροφθορίου προκάλεσαν όξινες
βροχές προκαλώντας μόλυνση τροφών, νερών και λοιπών αγαθών που πι-
θανόν οδήγησαν και σε μεγάλη επιδημία. Η επιβίωση των κατοίκων σε μια
μεγάλη απόσταση από την Σαντορίνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Υπήρξαν όμως και οι άμεσες επιπτώσεις από τους σεισμούς πριν και κατά
την έκρηξη, αλλά ιδιαίτερα από το πυροκλαστικό κύμα (κινούμενο σύννεφο
υπέρθερμων ηφαιστειακών υλικών κυρίως τέφρας και αερίων) που σάρωσε
ότι βρήκε στην πορεία του. Τα πυροκλαστικά κύματα αναπτύσσουν ταχύτη-
τα έως και 700 χλμ. την ώρα και θερμοκρασία στο εσωτερικό τους 300-800
βαθμούς Κελσίου3. Μπορούν να κινούνται με άνεση και στην επιφάνεια της
θάλασσας.

Το κύμα αυτό θα πρέπει να έφθασε λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην Κρή-
τη και να θανάτωσε ακαριαία χιλιάδες κατοίκους.  

Μεγάλες καταστροφές επίσης προξένησε το παλιρροϊκό κύμα ύψους 20-

30 μέτρων το οποίο σφυροκόπησε τις ακτές με συχνότητα ένα ανά 30 λε-

πτά4.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η έκρηξη του ηφαιστείου κατέφερε αποφασιστι-

κό κτύπημα στην Κρήτη που βρίσκεται πολύ κοντά. Κατέστρεψε τις πόλεις

στις βόρειες και ανατολικές ακτές, όλα τα πλοία και τις υποδομές των Μι-

νωιτών.  Ο Μινωικός πολιτισμός, ο πρώτος στην Ευρώπη, έπεσε σε παρακ-

μή και τελικά εξαφανίσθηκε.

Στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης βρέθηκε στην φυσική του θέση, κορμός

ελιάς, θαμμένος κάτω από ελαφρόπετρα, ο οποίος χρονομετρήθηκε με βάση

τους δακτυλίους. Με χρήση του ραδιενεργού άνθρακα 14 οι επιστήμονες5,6

έκαναν μετρήσεις σε τέσσερα σημεία του εξωτερικού δακτυλίου (ο οποίος

δεν ολοκληρώθηκε λόγω του ηφαιστείου) και βρήκαν ότι η έκρηξη έγινε περί

το 1627-1600 π.Χ. 

Η κατοπινή συσκότιση, σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά οφείλεται στο

γεγονός ότι λείπουν 100 και πλέον χρόνια ιστορίας.

Αυτό ενοχλεί καριέρες, ενδιαφέροντα άλλων γειτονικών λαών κλπ. 
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Η  Πύλος  του  Νέστορα Ι Ι  

Συνέχεια στη σελ. 9 

Πυροκλαστικό κύμα κατά την έκρηξη του όρους Αγ. Ελένη  
στην Β. Αμερική 22/7/1980

Ξύλο Ελιάς που βρέθηκε κάτω από εναποθέσεις ελαφρόπετρας 
Foto: Walter Friedrich 

Το κομμάτι του Ξύλου βρέθηκε στην φυσική του θέση
Foto: Walter Friedrich   



Ωραία μέχρι εδώ και η Πύλος του Νέστορα τι σχέση έχει με αυτά;
Όπως γνωρίζουμε στον Τρωικό πόλεμο έλαβε μέρος και ο Ιδομενέας, βα-

σιλιάς της Κρήτης και εγγονός του Μίνωα.

«Στους Κρήτες αρχηγός ήταν ο ένδοξος στο δόρυ Ιδομενέας, 

σ’ αυτούς που είχαν την Κνωσό και τη Γόρτυνα την περιτειχισμένη

και τη Λύκτο και τη Μίλητο και την ασπροχώματη Λύκαστο και τη Φαιστό 

και το Ρύτιο, πολιτείες καλοκατοικημένες, και στους άλλους που ζούσαν

στην Κρήτη την εκατόμπολη. Σ’� αυτούς αρχηγός ήταν ο Ιδομενέας 

………………………………………

Μαζί μ’� αυτούς ακολουθούσαν ογδόντα μαύρα καράβια»7

Ο ποιητής μέσα σε λίγες γραμμές μας περιγράφει μια ακμάζουσα Κρή-
τη, δεν φαίνεται να γνωρίζει την καταστροφή του ηφαιστείου.  

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο τρωικός
πόλεμος πρέπει να τοποθετηθεί πριν την έκρηξη του ηφαιστείου, διότι μετά
ο Μινωικός πολιτισμός ήταν ανύπαρκτος ή πολύ αδύνατος για τέτοια εγ-
χειρήματα. 

Οι ανασκαφείς των ανακτόρων στον Επάνω Εγκλιανό προσδιόρισαν την
κτίση του παλατιού το 1300 π.Χ. όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο.

Αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι το παλάτι του Νέστορα.
Δηλαδή δεν μπορεί ο Νέστορας πριν το 1600 π.Χ. -ήδη μεγάλης ηλικίας-

να πολεμάει στην Τροία και τριακόσια (αν όχι περισσότερα) χρόνια αργότερα
να κτίζει παλάτι στον Επάνω Εγκλιανό.

Είναι φανερό ότι ο Νέστορας δεν έζησε εκεί. Αλλού ήταν το παλάτι του
και ο τάφος του.

Αν έτσι είναι τα πράγματα, τότε από ποιούς και πότε κατεστράφη το πα-
λάτι του Νέστορα;

Όπως γνωρίζουμε μετά τον θάνατο του Ηρακλή ο Ευρυσθέας έδιωξε τα
παιδιά του και τους απογόνους του (Ηρακλείδες) από την Πελοπόννησο.

Αυτοί περιπλανήθηκαν στην Στερεά και την Θεσσαλία, αλλά λίγοι τους
δέχθηκαν στην χώρα τους γιατί τους απειλούσαν με πόλεμο ο Ευρυσθέας
και οι διάδοχοί του.

Ένας από αυτούς που τους εδέχθη ήταν και ο Θησέας, ο οποίος ήταν τότε
Βασιλιάς των Αθηνών. Παρά τις απειλές, ο Θησέας δεν υπέκυψε και δεν τους
έδιωξε προκαλώντας πόλεμο, τον οποίο έχασαν οι Πελοποννήσιοι.

Ο Θησέας! Ναι, αυτός που σκότωσε τον Μινώταυρο! 
Ο Μινώταυρος είναι και αυτός ένας ιδιαίτερος μύθος από τους τόσους

που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Κάθε μύθος όμως έχει τον συμβολισμό του
αλλά και την ιστορική του καταβολή. Ο μύθος προφανώς συμβόλιζε το γε-
γονός ότι οι Μινωίτες είχαν επιβάλει την επικυριαρχία τους επί  των Αθηναίων
υποχρεώνοντάς τους να καταβάλουν φόρους. Αυτή η ισχύς και επικυριαρ-
χία των Κρητών διεκόπη με την έκρηξη του ηφαιστείου και πιθανόν συνέπεσε
με τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του Θησέα. Έτσι πολύ εύκολα οι Αθηναί-
οι έπλεξαν τον μύθο της εξόντωσης του Μινώταυρου από τον Θησέα δίνοντας
περισσότερη αίγλη στον βασιλιά τους…..

Επομένως οι Ηρακλείδες θα πρέπει να πολέμησαν μαζί με τον Θησέα τους
Πελοποννήσιους περί το 1600 π.Χ.

Ποια ήταν η κατάσταση τότε στα Μυκηναϊκά βασίλεια της Πελοποννή-
σου;

Όπως περίπου σε όλες τις εποχές έτσι και τότε υπήρχαν οι παραγωγοί
πλούτου (αγρότες, κτηνοτρόφοι, τεχνίτες, ψαράδες κλ.) και οι καταναλωτές
πλούτου δηλαδή το παλάτι και οι δομές του που διασφάλιζαν και φρόντιζαν
την μεταφορά του πλούτου από τους παραγωγούς στους καταναλωτές.

Σε ακραίες καταστάσεις, όπως π.χ. κατά τον τρωικό πόλεμο μετά την έκρη-
ξη του ηφαιστείου οι άνθρωποι της παραγωγής έφθασαν σε όρια ανέχειας
και εξαθλίωσης.

Αλλά και τα πράγματα εντός των παλατιών δεν ήταν καλύτερα.
Μπορεί στην απομακρυσμένη Ιθάκη η Πηνελόπη να ύφαινε και ξήλωνε

τα υφαντά της περιμένοντας τον καλό της, αλλά στις Μυκήνες η Κλυται-
μνήστρα έπνεε μένεα κατά του συζύγου της για την θυσία της Ιφιγένειας.
Ποτέ δεν συμφώνησε να θυσιασθεί η κόρη της και παρά τις διαμαρτυρίες της
εκείνος δεν την άκουσε. 

Μάλιστα αυτό που την εξόργιζε ήταν γιατί έγινε για τα καμώματα της συν-
νυφάδας και αδελφής της, της Ελένης, που όλοι την έλεγαν ωραία και εκεί-
νη ποτέ δεν κατάλαβε γιατί…..

Έτσι μόλις εκείνος απέπλευσε από την Αυλίδα εκείνη έφερε στα ιδιαί-
τερα του παλατιού της τον ξάδελφό του τον Αίγισθο βάζοντας ταυτόχρονα
βόμβα στα θεμέλια του κέντρου του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Τα γεγονότα μετά την επιστροφή του Αγαμέμνωνα είναι γνωστά.
Στη Σπάρτη επίσης ο Μενέλαος δεν αισθανόταν να είναι σε καλή κατά-

σταση λόγω των περιπετειών που υπέστησαν οι Έλληνες εξ αιτίας της συ-
ζύγου του (φυσικά εδώ αναφέρεται η εκδοχή που πέρασε στο λαό και όχι
η πραγματική αιτία του πολέμου). 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Ηρακλείδες μετά την νίκη του Θησέα ει-
σέβαλαν στην Πελοπόννησο και την κατέλαβαν σχεδόν όλη. Έτσι απλά σχε-
δόν όλη. Προφανώς τα παλάτια σε αυτή την διαμάχη είχαν αντίπαλο και τον
ίδιο τον λαό τους. Συμμάχησαν προφανώς με τους Ηρακλείδες  κατά των βα-
σιλείων.

Οι ίδιοι οι Ηρακλείδες ένα χρόνο μετά την εισβολή τους, εγκατέλειψαν
την Πελοπόννησο λόγω επιδημίας, γεγονός που εξέλαβαν ότι είχαν έρθει
νωρίτερα από ότι έλεγε ο χρησμός…

Η ύπαρξη της επιδημίας ενισχύει την άποψη ότι οι Ηρακλείδες εισέβα-
λαν στην Πελοπόννησο πιθανόν πολύ κοντά χρονικά μετά την έκρηξη του
ηφαιστείου διότι όπως είπαμε αυτά προκαλούν και τέτοια φαινόμενα.

Οι Ηρακλείδες (μαζί με Αιτωλούς και άλλους) επέστρεψαν ξανά μετά από
κάποια χρόνια στην Πελοπόννησο και την κατέλαβαν πάλι. Από εκεί μαθαί-
νουμε ότι δεν πολέμησαν με τους Ηλείους γιατί ήταν συγγενείς λαοί8.

Το γεγονός αυτό μας προϊδεάζει ότι και κατά την πρώτη εισβολή οι Ηλεί-
οι ήταν σύμμαχοι με τους Ηρακλείδες. Οι Ηλείοι δεν θα μπορούσαν να φαν-
τασθούν καλύτερη ευκαιρία για να εκδιώξουν μια για πάντα από την περιο-
χή τους αιώνιους αντιπάλους τους, Πυλίους. Οι Ηρακλείδες έφυγαν όπως
είπαμε από την Πελοπόννησο αλλά οι Ηλείοι κράτησαν στα χέρια τους αυτό
που ήθελαν χρόνια, την βόρεια Τριφυλία (σημερινή επαρχία Ολυμπίας πε-
ρίπου).

Το παλάτι του Νέστορα είτε αυτός ζούσε είτε όχι καταστράφηκε από την
μανία των Ηλείων και οι απόγονοί του (όσοι γλύτωσαν) κατέφυγαν στο εσω-
τερικό της χώρας τους, στην νότια Τριφυλία.

Είναι πιθανό να προσπάθησαν να μείνουν κοντά στα πρώην παλάτια τους
με την ελπίδα να τα ανακτήσουν και μάλλον κατέφυγαν στην περιοχή της
Κυπαρισσίας όπου στην περιοχή Περιστεριά βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα
του Μυκηναϊκού πολιτισμού9. Ο καθ. κ. Γ. Κορρές, αναφέρει ότι ενώ η Πε-
ριστεριά κατοικείτο ήδη από πολύ παλιά, εν τούτοις γνώρισε μεγάλη ανά-
πτυξη μετά το 1600 π.Χ.

Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να μετεφέρθη το παλάτι του Νέστορα εκεί
και έδωσε την ώθηση στην περιοχή. Καθόλου τυχαίο ότι τότε κατασκευά-
στηκαν και οι μεγάλοι θολωτοί τάφοι. Αν η ταφή πολλών παιδιών σε κοινούς
τάφους που βρέθηκαν στην αυλή σπιτιού της εποχής εκείνης και αποδόθη-
κε από τον κ. Κορρέ σε επιδημία, έγινε επίσης περί το 1600 π.Χ., ενισχύει
την άποψη περί επιδημίας μετά το ηφαίστειο. 

9Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  2014 ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Η  Πύλος  του  Νέστορα Ι Ι  

Συνέχεια από τη σελ. 8 

Συνέχεια στη σελ. 10 

Μεγαλοπρεπής θολωτός τάφος στην Περιστεριά



ΜΑΚΙΣΤΙΑ 10 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  2014 

Η  Πύλος  του  Νέστορα Ι Ι  

Το παλάτι του Νέστορα (Νοτιοανατολικά από την θέση κλειδί του Καϊά-
φα) πρόσφερε μοναδική ασφάλεια. Ο Λαπίθας δεν επέτρεπε άνετη και γρή-
γορη πρόσβαση από βόρεια. Αν ήθελαν να επιτεθούν οι Ηλείοι έπρεπε να πε-
ράσουν ή από το κλειδί, στενό μέρος και βαλτώδες (πραγματικά θέση κλει-
δί) το οποίο φύλαγε η φρουρά πάνω στο κάστρο αλλά και ο στόλος μέσα από
το λιμάνι και τον κόλπο, ή από το άλλο άκρο του βουνού από το στενό του
Αϊγιάννη στα ανατολικά όρια της (σημερινής) Μακίστου όπου όμως δέσπο-
ζε το ισχυρό Αίπυ.

Η Περιστεριά όμως δεν παρείχε ασφάλεια σε γρήγορες επιδρομές που
προφανώς θα συνέχισαν οι Ηλείοι από στεριά και θάλασσα, ούτε υπήρχε φυ-
σικό λιμάνι που θα τους επέτρεπε να ξανακτίσουν και λιμενίσουν τον στό-
λο τους.

Θα πρέπει να δεχθούμε ότι κάτω από τις συνεχείς επιδρομές κάποια στιγ-
μή εγκατέλειψαν τον χώρο αυτό και κατέφυγαν στην περιοχή της σημερινής
Πύλου, στον Επάνω Εγκλιανό και εκεί τους ξαναβρήκαν οι Ηρακλείδες κατά
την δεύτερη κάθοδο και τους εξαφάνισαν πλήρως.

Από αυτά τα στοιχεία νομίζω καταδεικνύεται ότι το παλάτι του Νέστορα
δεν ήταν στον Επάνω Εγκλιανό της Πύλου. Οι τάφοι που βρέθηκαν στην πε-
ριοχή του Κακκοβάτου10 προδίδουν ότι η ευρύτερη περιοχή κρύβει το μυστικό
του Νέστορα.

Βέβαια ένας Αμερικανός -στην περίπτωσή μας ο Blegen- από την πρώτη
στιγμή που ξεκίνησε την ανασκαφή είχε στο μυαλό του τον Νέστορα είτε είχε
στοιχεία για αυτό είτε όχι. Λόγω νοοτροπίας ποτέ δεν θα συμβιβαζόταν με
ένα όνομα πέρα από τα πέντε πρώτα του Τρωικού πολέμου.

Μας πειράζει εμάς αυτό;
Στην περιοχή μας υπάρχουν πολλά ανεξερεύνητα μνημεία. Αυτό του Νέ-

στορα είναι αναμφισβήτητα σημαντικό. Έχουμε όμως και τα Ολύμπια όπου
έχουν αποκαλυφθεί τα σημαντικότερα τμήματά του. Τι έχει γίνει εκεί;

Σχεδόν τίποτα. Ένα όνομα με παγκόσμια αναγνώριση περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο στον πλανήτη. Μια ανεκτίμητη πηγή πλούτου πνιγμένη στα
σκουπίδια (δεν εννοώ τον αρχ. Χώρο αυτόν καθ’ αυτόν). Ντροπή για όλους
εμάς που καταγόμαστε από εκεί.  

Μα πιο μεγάλη ευθύνη και ντροπή πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους του
πνεύματος, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των ηγετών όλων των βαθμί-
δων, τοπικά, περιφερειακά και πανελλήνια.

Τα τελευταία χρόνια το τεχνικό δυναμικό της χώρας βρίσκεται σε πλή-
ρη απραξία.

Ήταν μοναδική ευκαιρία να εργασθούν εκατοντάδες μηχανικοί, αρχιτέ-
κτονες, τοπογράφοι, αρχαιολόγοι κλπ. και να καταρτίσουν ένα χονδρικό κατ’
αρχήν σχέδιο χρήσης γης. Να εκπονηθούν σχέδια χώρων αθλητισμού, δό-
μησης, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, συνεδριακών χώρων κλπ.

Φυσικά τα σχέδια θα έπρεπε να συμπεριλάβουν όλη την ευρύτερη περιοχή
με τους ορεινούς όγκους, τον Αλφειό, την παραλιακή ζώνη, την λίμνη του
Καϊάφα, τους αρχαιολογικούς χώρους.

Τελικός στόχος θα ήταν η περιοχή να φιλοξενεί τουλάχιστον 1 εκατομ-
μύριο τουρίστες υψηλών απαιτήσεων τον χρόνο. Οι νέοι της περιοχής να βρί-
σκουν δουλειά στον τόπο τους, να πάψουν να καλλιεργούν χιλιάδες τόνους
προϊόντων και στο τέλος να είναι πνιγμένοι στα χρέη και στα φυτοφάρμα-
κα. Να δεθούν με τον πολιτισμό και την κληρονομιά του τόπου τους εξα-
σφαλίζοντας υψηλό επίπεδο διαβίωσης όχι πουλώντας αλλά διαδίδοντας πο-
λιτισμό.

Όλα αυτά χρειάζονται ηγέτες με όραμα, με στόχους υψηλούς και με θέ-
ληση να παλέψουν για αυτούς. Χρειάζεται ηγέτες να σκέπτονται σε βάθος
γενεών (τα πιο πάνω δεν γίνονται σε μια γενεά) και όχι σε βάθος τετραετίας
ή των επομένων εκλογών. Δυστυχώς ο νομός Ηλείας είναι η πιο υπανάπτυ-
κτη περιοχή της Ελλάδας και δεν φαίνεται αυτό να αλλάζει αφού κανείς δεν
νοιώθει υπεύθυνος για αυτή την κατάντια ενώ οι εκλογείς είναι προφανώς
ευχαριστημένοι με τις επιλογές τους.

Επομένως μας πειράζει αν ο Blegen ονόμασε το παλάτι στον Επάνω Εγ-
κλιανό ως το παλάτι του Νέστορα;  

Μετά τα προαναφερόμενα δυσκολεύομαι να δώσω απάντηση. Από άπο-
ψη γνώσης των γεγονότων και αποκατάστασης της αλήθειας μας ενδιαφέ-
ρει τα μέγιστα. 

Αβραάμ  Βλάχος, Ιούνιος 2014

Για σχόλια, πληροφορίες, διορθώσεις, κριτική απευθυνθείτε:

e-mail: avlachos@otenet.gr

Λεβαδείας 59, 165 61 Γλυφάδα

ΥΓ.1 : Στο προηγούμενο φύλλο το όνομα του Carl Blegen γράφτηκε λάθος

όπως επίσης και το όνομα του αρχαιολόγου Κ. Κουρουνιώτη.  

ΥΓ.2: Στην εργασία αυτή χρησιμοποίησα την μετάφραση των Ομηρικών στίχων

για να γίνουν κατανοητοί από όλους. Οι μεταφραστές για την μετάβαση 

του Τηλεμάχου στην Καλαμάτα έγραψαν: στην Φηρή.

Ο Όμηρος γράφει: ες Φηράς 

1 http://el.wikipedia.org/wiki/Μινωική_έκρηξη

2 Schmincke H.U.: Vulkanismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2000

3 http://pubs.usgs.gov/gip/msh//pyroclastic.html

4 Minoan Civilization destruction by tsounami - YouTube

5 Paolo Cherubini….. The olive-branch dating of the Santorini eruption. 

ANTIQUITY, Volume: 88 Nr:339  P: 267-273

6 Friedrich et al Santorini eruption radiocarbon.. 1627-1600 BC Science Magazine 

28-4-2006 Vol:312 no 5773  p 548 

7 Ομήρου Ιλιάς Β 645-650 (Μεταφ. Καζαντζάκη-Κακριδή)

8 Στράβων Γεωγραφικά Η C 354

9 Γ.Σ. Kορρές Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχ. Εταιρείας 1976, 469-550, 1977, 

296-354, 1977, 296-354

10 Wilhelm Dörpfeld: Alt-Pylos I. Die Kuppelgräber von Kakovatos, AM 33, 1908, 295-317.

Συνέχεια από τη σελ. 9 

Η  Μάκιστος  στο  Μουσείο Πύργου

Ευρήματα ανασκαφής Μακίστου

Ταφικά Μνημεία 1,2.

Πήλινα: Δέκα έξι (16) μυροδοχεία,

Εννέα (9) λυχνάρια,

Δυο (2) οινοχόες

Δυο (2) υδρίες

Δυο (2) αμφορείς

Ένα (1) σκυφίδιο

Χάλκινα: Δυο (2) κάτοπτρα

Δυο (2) δίσκοι κατόπτρων 

Μια περόνη 

Μια πόρπη

Μαχαιρίδιο

Άγκιστρα

Ελάσματα 

Καρφί   

Σιδερένια: Μαχαίρι

Καρφιά

τέσσερεις (4) στλεγγίδες

Γυάλινα: Αλάβαστρο

Μυροδοχείο  

Χρυσά: Δαχτυλίδι

Ζεύγος ενωτίων       

Εκτίθενται στο Μουσείο Πύργου

Τα γυάλινα: μυροδοχείο και αλάβα-

στρο

Χρυσό δαχτυλίδι και ενώτια 

Χάλκινο κάτοπτρο

Σιδερένια στλεγγίδα

Πήλινο μυροδοχείο

Λινός

και θα εκτεθεί στη συνέχεια η κυρά

της Πλατιάνας. 

Το περίφημο άγαλμα 
«Κυρά της Πλατιάνας» 

θα εκτεθεί σύντομα στην δυτική 
πτέρυγα του Μουσείου Πύργου 

Η αρχαιολόγος της Ζ’ ΕΚΠΑ κ. Ζαχαρούλα Λεβεντούρη μας απέστειλε τον κατάλογο με τα ευρήματα στην Πτε-
ροπηγάδα Μακίστου καθώς και εκείνα που εκτίθενται στο Μουσείο Πύργου, το οποίο από το Πάσχα λειτουργεί
πλήρως. 
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Μ
ια γιορτή γεμάτη χρώματα,
γεύσεις και αρώματα απ’
όλο τον κόσμο, μια συνάν-

τηση πολιτισμών γεμάτη παραδο-
σιακές μουσικές και δρώμενα από
Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο,
πραγματοποιήθηκε στους κήπους
του Μουσείου Νάσιουτζικ. Ήταν το
International Food Festival που διορ-
γάνωσε ο LAASA, ο Οργανισμός
πρεσβειρών και συζύγων πρέσβεων
στην Ελλάδα και ήταν αφιερωμένο
στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με
καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Με αυτόν τον πολύ όμορφο και
πρωτότυπο τρόπο θέλησαν 44 χώ-
ρες από την Ευρώπη, την Αμερική,
την Ασία, την Αφρική και την Αυ-
στραλία, που συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση, να στείλουν ένα ηχηρό μή-
νυμα αγάπης και αλληλεγγύης προς
τα παιδιά με καρκίνο αλλά και προς
τον Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ», που 24
χρόνια τώρα, αγωνίζεται στο πλευ-
ρό τους για να έχουν τις καλύτερες
συνθήκες ιατρικής περίθαλψης, θε-
ραπείας και ανάρρωσης. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
ενίσχυση της Τράπεζας Εθελον-
τών Δοτών Μυελού των Οστών
«Όραμα Ελπίδας». 

Κάθε μια από τις 44 χώρες,
που συμμετείχαν στην εκδήλωση,
είχε το δικό της περίπτερο και πρό-
σφερε στους καλεσμένους τα πα-
ραδοσιακά της εδέσματα, τα οποία
κι έγιναν ανάρπαστα από μικρούς
και μεγάλους. 

Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις
5 το απόγευμα οι κήποι του Μου-
σείου Νάσιουτζικ ήταν γεμάτοι φί-
λους της «ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς και ξέ-
νους από διάφορες χώρες που ζουν
στην Ελλάδα, ενώ ο παιδότοπος
που δημιουργήθηκε ειδικά για τους
μικρούς καλεσμένους της εκδήλω-
σης, έσφυζε από φωνές και γέλια.

Την Οργανωτική Επιτροπή της
εκδήλωσης αποτελούσαν οι κυρίες:
Khadija El Ansari, σύζυγος του
Πρέσβυ του Μαρόκου, Michele Top-
den, σύζυγος του Πρέσβυ της Ιν-
δίας, Anne Jaf, σύζυγος του Πρέσβυ

του Ιράκ, Carmen Lucini, σύζυγος
του Πρέσβυ της Ισπανίας, Zeynep
Uras, σύζυγος του Πρέσβυ της
Τουρκίας, Maria Pantazi-Peck, σύ-
ζυγος του Πρέσβυ του Καναδά,
Carole Biever-Hecker, σύζυγος του
Πρέσβυ του Λουξεμβούργου και
Maria Christina de Mesquita Sam-
paio, σύζυγος του Πρέσβυ της Βρα-
ζιλίας. Από την πλευρά του Συλλό-
γου «ΕΛΠΙΔΑ» στην Οργανωτική
Επιτροπή συμμετείχαν οι κυρίες
Τζωρτζίνα Έλληνα και Μπέκη Στρα-
βελάκη.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην
εκδήλωση ήταν οι εξής: Αίγυπτος,
Αλγερία, Αργεντινή, Αυστραλία,
Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Βενεζουέλα, Βραζι-
λία, Γεωργία, Δημοκρατία Κορέ-
ας, Εσθονία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ιράκ,
Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία,  Κανα-
δάς, Κίνα, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβα-
νος, Λιβύη, Λιθουανία, Λουξεμ-
βούργο, Μαρόκο, Μεξικό, Μπαγ-
κλαντές, Νιγηρία, Νορβηγία, Πακι-
στάν, Περού, Πορτογαλία, Ρουμα-
νία, Ρωσία, Σουδάν, Ταϋλάνδη, Τυ-
νησία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουρου-
γουάη, Φιλιππίνες, Φινλανδία.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «ΕΛ-
ΠΙΔΑ» και του Συλλόγου «Όραμα
Ελπίδας», κυρία Μαριάννα Β. Βαρ-
δινογιάννη, ήταν εκεί από νωρίς, κα-
λωσορίζοντας τον κόσμο και πη-
γαίνοντας από περίπτερο σε περί-
πτερο για να ευχαριστήσει και να
συγχαρεί τους πρέσβεις και τις συ-

ζύγους τους αλλά και το προσωπι-
κό των πρεσβειών που επιμελήθηκε
τη διακόσμηση και ετοίμασε τα εδέ-
σματα.  

Πολύ συγκινημένη, στην ομιλία
της προς τους προσκεκλημένους, η
κυρία Βαρδινογιάννη υπογράμμι-
σε μεταξύ άλλων τα εξής: «Είναι με-
γάλη τιμή και χαρά για μας να σας
καλωσορίζουμε σε μια τόσο χα-
ρούμενη γιορτή, σε μια τόσο μονα-
δική εκδήλωση, που οι κυρίες μέλη
του Δ.Σ. της LAASA είχαν την πρω-
τοβουλία να διοργανώσουν, και μά-
λιστα με τον πιο άψογο τρόπο. Εί-

μαι πολύ συγκινημένη που σήμερα
εδώ, 44 χώρες απ’ όλο τον κόσμο
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να
υποστηρίξουν το έργο της «ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ» και να στείλουν ένα ηχηρό μή-
νυμα αλληλεγγύης στα παιδιά της

Ελλάδας, αλλά και ένα μήνυμα φι-
λίας στη χώρα μας. Τα λόγια δεν εί-
ναι αρκετά για να εκφράσουν τη
συγκίνησή μου γι’ αυτό που ζούμε
εδώ όλοι μαζί σήμερα. Σε κάθε πε-
ρίπτερο που επισκέφτηκα συνάν-
τησα αγαπημένους φίλους, τους
πρέσβεις όλων αυτών των χωρών
στην Ελλάδα μαζί με τις συζύγους
τους, οι οποίες εργάστηκαν ακού-
ραστα τους τελευταίους μήνες για
να οργανώσουν αυτή τη γιορτή,
και βρίσκονται σήμερα εδώ για να
περιποιηθούν τους καλεσμένους,
εκφράζοντας έτσι την καλοσύνη
τους αλλά και την αφοσίωσή τους
στον ιερό σκοπό αυτής της γιορτής.
Γνωρίζω επίσης πόσο πολύ εργά-
στηκε και το προσωπικό των πρε-
σβειών για να είναι τα πάντα στην
εντέλεια. Κοντά τους βρίσκονται και
οι εθελοντές της «ΕΛΠΙΔΑΣ» για να
εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά και
το προσωπικό της Τράπεζας Εθε-
λοντών Δοτών Μυελού των Οστών
«Όραμα Ελπίδας» για να ενημερώ-
σει τον κόσμο και για να υποδεχτεί
νέους εθελοντές στην Τράπεζα.
Τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη
της καρδιάς μου για όλα όσα έχουν
κάνει, τους ευχαριστώ που βρί-
σκονται στο πλευρό μας, εκφρά-
ζοντας την τόσο μεγάλη ευαισθησία
τους για τα άρρωστα παιδιά και
την συμπαράστασή τους στον δύ-
σκολο αγώνα τους. Τους ευχαριστώ
για τον πολύτιμο χρόνο που διέθε-
σαν για την υλοποίηση αυτής της
όμορφης ιδέας και που κατάφεραν
να συντονίσουν και να διευθετή-
σουν όλες τις λεπτομέρειες αυτής
της απαιτητικής διοργάνωσης. Η
πρωτοβουλία αυτή δεν είναι μόνο
σημαντική αλλά και πολύ συγκινη-
τική, καθώς τα μέλη του LAASA εί-
ναι γυναίκες που ήρθαν στην Ελ-
λάδα από κάθε γωνιά της γης για να

υπηρετήσουν την πατρίδα τους και
να ενδυναμώσουν τους δεσμούς φι-
λίας ανάμεσα στις χώρες τους και
την Ελλάδα, και κατάφεραν να εν-
σωματωθούν τόσο βαθιά στην ελ-
ληνική πραγματικότητα, να ευαι-

σθητοποιηθούν στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοι-
νωνία και να ενώσουν τις δυνάμεις
τους στον αγώνα μας ενάντια στον
παιδικό καρκίνο. Πιστεύω ότι οι χώ-
ρες τους είναι πολύ τυχερές που
έχουν αυτές τις γυναίκες για να τις
εκπροσωπούν, τις γυναίκες που με
τις πράξεις τους διακηρύττουν την
ειρήνη, τη φιλία και την κατανόηση
ανάμεσα στους λαούς…».

Η κυρία Βαρδινογιάννη απένει-
με στην κυρία El Ansari, σύζυγο του
Πρέσβυ του Μαρόκου και Πρόεδρο
του LAASA την τιμητική πλακέτα
του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» για τον
LAASA και το μετάλλιο του μεγάλου
υποστηρικτή της «ΕΛΠΙΔΑΣ» σε
κάθε μία από τις κυρίες της Οργα-
νωτικής Επιτροπής.  

Η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρί-
στησε επίσης θερμά τον κύριο Νίκο
Νάσιουτζικ που πρόσφερε αφιλο-
κερδώς και με πολύ ενθουσιασμό
τον χώρο για την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης, τους χορηγούς της
εκδήλωσης, καθώς και όλους όσοι
ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά
στο κάλεσμα του Συλλόγου «ΕΛ-
ΠΙΔΑ».

Εκ μέρους των οργανωτών μί-
λησε η κυρία Michele Topden, σύ-
ζυγος του Πρέσβυ της Ινδίας και ο
κύριος Νίκος Νάσιουτζικ. 

Την παρουσίαση του προγράμ-
ματος της εκδήλωσης έκανε η κ.
Κριστίνα Μπάτλερ. Το παρών στην
εκδήλωση έδωσαν πλήθος κόσμου
από το χώρο της πολιτικής, του πο-
λιτισμού και των ΜΜΕ. 

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους κάτοικοι
από το χωριό Μάκιστος της Ηλείας,
καλεσμένοι της κ. Βαρδινογιάννη. 

Πηγή: 
Hello 11-6-2014, www.eirinika.gr

44  χώρες  από  5  Ηπείρους  έστειλαν  μήνυμα  αγάπης  και  αλληλεγγύης 
προς  τα  παιδιά  με  καρκίνο – International  Food  Festival  για  την  «Ελπίδα» 



Μ
ετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στην Αθήνα, στις
6 Απριλίου 2014 και τη Συγκρότηση σε Σώμα, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2014, το Νέο Διοι-

κητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή που προέκυψαν
για την τριετία 2014-2017, έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βλάμης Κωνσταντίνος, Συνταξ. Τραπεζικός (Λέπρεο),

Πρόεδρος, 
Κυριακοπούλου Παναγιώτα, Ομότ. Καθηγ. Γεωπ. Πανεπ.

(Χρυσοχώρι), Α΄ Αντιπρόεδρος, 
Χατζηπαύλου Κων/νος, τέως Δ/ντής Υπουργ. Οικονομικών

(Νεοχώρι),  Β΄ Αντιπρόεδρος,
Αδαμοπούλου Ευαγγελία, Δικηγόρος (Φρίξα), Γενικός

Γραμματέας,
Παπαζαφειροπούλου Όλγα, Δικηγόρος (Ανδρίτσαινα), Ει-

δική Γραμματέας,
Λάλας Παναγιώτης, Ιστορικός-Αρχαιολόγος (Αμπελιώνα

Τριφυλίας), Ταμίας,
Καρβελάς Νικόλαος, Πολ. Μηχ/κός-Ασφ. Σύμβουλος (Αν-

δρίτσαινα), Αναπλ. ταμίας
Μπούφη Κανέλλα, Ελεύθερος Επαγγελματίας (Ρόβια),

Έφορος
Μέλη: Αδαμόπουλος Αδάμ, Φιλόλογος (Σκληρού Τριφυ-

λίας), Βλάχος Φώτιος, Συνταξ. ΔΕΗ (Μάκιστος), Γεωργακο-
πούλου-Κανέλλη Αγαθή, Ελεύθ. Επαγγελματίας (Κακόβατος),
Κάπος Παναγιώτης, Οδοντίατρος (Νεοχώρι), Νικολόπουλος
Δημοσθένης, Διευθυντικό Στέλεχος WIΝD (Άγιος Σώστης-Τρι-
φυλίας), Παναγούλιας Αγαθοκλής, Ελεύθ. Επαγγελματίας, Οι-
κον/γος, Συγγραφέας (Μίνθη), Ρέππα-Καράμπαλη Γαρυφαλ-
λιά, Συντ/χος Δημοσίου (Ανδρίτσαινα).

Αναπληρωματικά Μέλη:
Κόντος Ιωάννης, Συνταξ. Τελωνειακός (Ταξιάρχες), 
Χριστοδουλόπουλος Κων/νος, Δικηγόρος (Μακρίσια).

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Αντ/γος Αστυνομίας ε.α,

(Φιγαλία), Πρόεδρος
Μέλη: Παπαγρηγορίου Γεώργιος, Συνταξ. Τραπεζικός

(Δαφνούλα), Καρβελά-Βασιλοπούλου Γεωργία, Συνταξ. Δη-
μοσίου (Ανδρίτσαινα).

Αναπληρωματικά Μέλη:
Αδαμόπουλος Ιωάννης, Συνταξ. Δημοσίου (Βρεστό), 
Ζάγκος Θεόδωρος, Συνταξ. Δημοσίου (Φιγαλία), 
Μπαρακίτης Παναγιώτης, Συνταξ. Δάσκαλος (Καλλιθέα). 
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ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ  ΟΛΥΜΠΙΑ
Η ΑΦΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 
ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
(ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ)

Την αντίδρασή του εκδήλωσε ο ιστο-
ρικός Σύλλογος Ολυμπίων, με τον πρό-
εδρό του κ. Κων/νο Βλάμη, για την τε-
λετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Απρι-
λίου 2014, ώρα 11:00, στο Παναθηναϊ-
κό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) της Αθήνας,
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της
Κίνας, αντί της φυσικής της έδρας, την
Αρχαία Ολυμπία. 

Μετά από πρωτοβουλία του Ινστι-
τούτου Ολυμπισμού “Terra Olympia” και
του δραστήριου Πρόεδρου του και προ-
έδρου του Συλλόγου Γουμεριωτών Ηλεί-
ας κ. Παναγιώτη Αχιλλεόπουλου, ο
οποίος διένειμε  επιστολή διαμαρτυρίας,
έξω από το Στάδιο, οι δύο πρόεδροι δια-
μαρτυρήθηκαν, στο τέλος της εκδήλω-
σης και σε προσωπική επαφή που είχαν
με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Ιωάν-
νη Ανδριανό και τον Πρόεδρο της ΕΟΕ
κ. Σπύρο Καπράλο. 

Η πραγματοποιηθείσα τελετή της
Αφής, που έγινε ξαφνικά, χωρίς την ανά-
λογη προβολή (ούτε στις ειδήσεις δεν
αναφέρθηκε), με ελάχιστο κόσμο εντός
του Σταδίου και με άδειες κερκίδες, ήταν
υποτονική, παρά την παρουσία του Πρό-
εδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η
επίσημη εκπροσώπηση ήταν ελάχιστη
και φάνηκε πως έγινε, απλά για να γίνει,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑ,
με ευθύνη βεβαίως της ΔΟΕ και των αρ-
μοδίων της Ελληνικής Πολιτείας.

Παρέστησαν, εκτός του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου
Παπούλια, τα Μέλη της ΔΟΕ κ.κ. Ζακ
Ρογκ (πρώην πρόεδρος), Κων/νος
Γλύξμπουργκ, Λάμπης Νικολάου, ο
Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ιωάννης
Ανδριανός, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Σπύ-
ρος Καπράλος και η πρώην Υπουργός
κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι «η
ευκολία» της απόφασης για τη μετακί-
νηση της τελετής Αφής της Ολυμπιακής
Φλόγας, από την Αρχαία Ολυμπία στην
Αθήνα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως «βέβηλη πράξη» προς την κοιτίδα
του Ολυμπισμού, την Αρχαία Ολυμπία,
αλλοιώνει  τα ιστορικά δεδομένα, υπο-
βαθμίζει το θεσμό, βλάπτει την Ηλεία και
επιπλέον εγκυμονεί κινδύνους για την
απομάκρυνσή της, στο μέλλον, εκτός
Ελλάδος ή και την κατάργησή της.

Για τους λόγους αυτούς, γνώμη μας
είναι, αμέσως μετά τις εκλογές της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, ν’ αναληφθεί πρω-
τοβουλία από το Δήμο Αρχαίας Ολυμ-
πίας για την πραγματοποίηση εκδήλω-
σης, με ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, γι’ αυτό
το θέμα. Να υπάρξει «Πανηλειακή Αν-
τίδραση», με επιχειρήματα, που θα δια-
τυπωθούν σε ΨΗΦΙΣΜΑ, το οποίο να
αποσταλεί στην ΕΟΕ και στη ΔΟΕ,
ώστε να μην επαναληφθεί ξανά στο μέλ-
λον η απομάκρυνση της Αφής της Ολυμ-
πιακής Φλόγας από την Αρχαία Ολυμπία.  

Αθήνα, 6-5-2014
Κώστας Χρ. Βλάμης

Πρόεδρος Συλλόγου Ολυμπίων 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΩΝ 

ΑΓΙΟΣ  ΘΕΡΑΠΩΝ

Στα γραφεία του Συλλόγου Ολυμπίων 
ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Βλάμης 

με την Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των εκλογών 

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον εκκλησιασμό του Αγίου Θεράποντος την
Κυριακή 1 Ιουνίου, που ως γνωστόν ο Σύλλογος Ολυμπίων πρώτος έχτισε. 

Μεταξύ των εκκλησιαζομένων ο βουλευτής Ηλείας κ. Ανδρέας Μαρίνος 
και ο πρώην βουλευτής και νυν Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Μιχάλης Κατρίνης 
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Σ
το καλοκαιρινό φύλλο της
εφημερίδας μας θα ασχολη-
θούμε με τις τελικές ρυθμίσεις

που ορίζει η απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδας και η οποία προβλέπει
τους τρόπους με τους οποίους θα
αντιμετωπίζουν στο μέλλον οι τρά-
πεζες τις καθυστερήσεις πληρω-
μών που αφορούν στα κόκκινα δά-
νεια του συνόλου των φυσικών και
νομικών προσώπων. Με την από-
φαση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδας
θέτει το «Πλαίσιο εποπτικών υπο-
χρεώσεων για τη διαχείριση των
ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμά-
των» το οποίο περιλαμβάνει τη με-
ρική διαγραφή χρεών, την παροχή
πρόσθετης εξασφάλισης από τον
δανειολήπτη, την πώληση και ενοι-
κίαση του ακινήτου η οποία μπορεί
να συνοδεύεται με παραχώρηση
του δικαιώματος διαμονής στο ακί-
νητο έναντι μισθώματος, κ.α. Επίσης
κάθε πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να
περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθ-
μό εναλλακτικών τύπων και προτά-
σεων ρύθμισης και οριστικής διευ-
θέτησης με σκοπό την κατά περί-
πτωση αξιολόγηση κάθε δανειολή-
πτη ανάλογα με τις ανάγκες του και
τη δυνατότητα αποπληρωμής των
δανειακών του υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, αυ-
τές χωρίζονται σε τρείς τύπους και
περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθε-
σμες, τις μακροπρόθεσμες και τις
οριστικού τύπου ρυθμίσεις:

• Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις.
Πρόκειται για ρυθμίσεις με διάρκεια
μικρότερη των πέντε ετών και επι-
λέγονται συνήθως σε περιπτώσεις
που οι δυσκολίες αποπληρωμής κρί-
νονται βάσιμα προσωρινές. Ενδει-
κτικά η Τράπεζα της Ελλάδος προ-
τείνει τις εξής λύσεις-επιλογές:

• Πληρωμή μόνο τόκων: Κατά τη
διάρκεια καθορισμένης βραχυπρό-
θεσμης περιόδου, καταβάλλονται
μόνο οι τόκοι, ενώ η αποπληρωμή
κεφαλαίου μετατίθεται για το μέλ-
λον.

• Μειωμένες δόσεις: Μειώνεται
το ποσό των τοκοχρεολυτικών δό-
σεων αποπληρωμής, (το νέο ποσό
δόσης ενδέχεται να είναι μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο από το ποσό δό-
σης το οποίο θα αντιστοιχούσε σε
ρύθμιση μόνο τόκων), για καθορι-
σμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο η
οποία ορίζεται μετά τη συμφωνία πι-
στωτικού ιδρύματος και δανειολή-
πτη.

• Περίοδος Χάριτος: Παρέχεται
στον δανειολήπτη η δυνατότητα
προκαθορισμένης περιόδου ανα-
στολής του συνόλου πληρωμών
των δανειακών του υποχρεώσεων.

• Αναβολή πληρωμής δόσεων:
Παρέχεται στον δανειολήπτη η δυ-
νατότητα να μεταφέρει χρονικά μία
δόση του δανείου σε προκαθορι-
σμένο χρόνο.

• Τακτοποίηση καθυστερούμε-
νου υπολοίπου: Τακτοποίηση του
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, συνήθως
μέσω συμφωνίας ρευστοποίησης

περιουσιακών στοιχείων του δανει-
ολήπτη, και διατήρηση της απαίτη-
σης του πιστωτικού ιδρύματος για το
άληκτο του δανειακού υπολοίπου
εώς ότου εξοφληθεί το σύνολο
του/των δανείου/δανείων.

• Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών: κεφαλαιοποίηση
του συνόλου των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και αναπροσαρμογή του
προγράμματος αποπληρωμής του
οφειλόμενου υπολοίπου με προκα-
θορισμένους όρους (διάρκεια, επι-
τόκιο, δόση, κ.α.), μετά από συμ-
φωνία του πιστωτικού ιδρύματος
και του δανειολήπτη.

• Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις.
Αφορά ρυθμίσεις με διάρκεια με-
γαλύτερη των πέντε ετών με στόχο
τη μείωση της δόσης, σε συνδυα-
σμό, με αύξηση του αριθμού τους
και παράταση του χρόνου αποπλη-
ρωμής, λαμβάνοντας σε κάθε περί-
πτωση υπόψη την εκτιμώμενη μελ-
λοντική ικανότητα αποπληρωμής
του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του
προγράμματος αποπληρωμής. Εν-
δεικτικά η Τράπεζα της Ελλάδος
προτείνει τις εξής λύσεις-επιλογές:

• Μόνιμη μείωση του επιτοκίου
ή του συμβατικού περιθωρίου της
τράπεζας.

• Αλλαγή τύπου επιτοκίου από
κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντί-
στροφα, ανάλογα με την προτίμηση
και την πρόταση του δανειολήπτη.

• Παράταση της διάρκειας απο-
πληρωμής του δανείου, αρκεί η
λήξη της αποπληρωμής να συμβα-
δίζει με τα όρια ηλικίας που έχουν
θεσπίσει τα πιστωτικά ιδρύματα.
Στην περίπτωση που η ηλικία του δα-
νειολήπτη ξεπερνά αυτά τα όρια, εί-
ναι πολύ πιθανό να ζητηθεί εγγυη-
τής από την πλευρά της τράπεζας.

• Διαχωρισμός της χορήγησης.
Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα συμ-
φωνεί να διαχωρίσει ένα ενυπόθη-
κο δάνειο δανειολήπτη σε δύο τμή-
ματα που θα περιλαμβάνουν πε-
ρισσότερες από μία από τις παρα-
πάνω ρυθμίσεις.

• Μερική διαγραφή χρεών. Αυτή
η λύση προβλέπει την οριστική δια-
γραφή μέρους της συνολικής απαί-
τησης του πιστωτικού ιδρύματος
ώστε να διαμορφωθεί σε ύψος που
εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να εξυ-
πηρετηθεί ομαλά στο μέλλον από το
δανειολήπτη.

• Πρόσθετη εξασφάλιση από
τον δανειολήπτη στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης ευνοϊκότερης, για τον
δανειολήπτη, ρύθμισης από μέρους
του πιστωτικού ιδρύματος.

• Λειτουργική αναδιάρθρωση
επιχείρησης. Αλλαγή της διοίκη-
σης της επιχείρησης όταν οι πι-
στώτριες τράπεζες θεωρούν την
εταιρία βιώσιμη υπό προϋποθέσεις,
αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συ-
νεργάζεται προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Η συγκεκριμένη επιλογή
δεν συνιστά από μόνη της τύπο
ρύθμισης, αλλά δύναται να συν-
δυαστεί με τις υπόλοιπες επιλογές
ρύθμισης.

• Συμφωνίες ανταλλαγής χρέ-
ους με μετοχικό κεφάλαιο. Εφαρ-
μόζεται σε αναδιαρθρώσεις εται-
ρειών, όπου μέρος του χρέους με-
τατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο
και το πιστωτικό ίδρυμα καθίσταται
μέτοχος της επιχείρησης, ώστε το
υπόλοιπο του χρέους να μπορεί να
εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμε-
νες μελλοντικές ταμειακές ροές
του δανειολήπτη.

• Οριστική διευθέτηση: Στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση ορίζεται οποι-
αδήποτε μεταβολή του είδους συμ-
βατικής σχέσης μεταξύ του πιστω-
τικού ιδρύματος και δανειολήπτη ή
ο τερματισμός αυτής με στόχο την
οριστική τακτοποίηση της απαίτησης
του πιστωτικού ιδρύματος έναντι
του δανειολήπτη.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί
να συνδυάζεται με παράδοση (εθε-
λοντική ή υποχρεωτική) της εμ-
πράγματης εξασφάλισης στο πι-
στωτικό ίδρυμα προς μείωση του συ-
νόλου της απαίτησης ή ακόμη και με
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων
προς κάλυψη της απαίτησης. Εν-
δεικτικά η Τράπεζα της Ελλάδος
προτείνει  τις  εξής λύσεις-επιλογές:

• Εθελοντική παράδοση ενυπό-
θηκου ακινήτου, χωρίς να απαιτηθεί
προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες
εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύμα-
τος. Στη σχετική συμφωνία προ-
βλέπεται ο τρόπος διευθέτησης του
τυχόν υπολοίπου του δανείου.

• Μετατροπή σε χρηματοδοτική
μίσθωση (Leasing). Ο δανειολή-
πτης μεταβιβάζει την κυριότητα του
ακινήτου στην τράπεζα υπογρά-
φοντας σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης η οποία του εξασφαλίζει
τη δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης
για ορισμένη ελάχιστη χρονική πε-
ρίοδο (συνήθως πέντε έτη).

• Πώληση και ενοικίαση. Ο δα-
νειολήπτης μεταβιβάζει την κυριό-
τητα του ακινήτου είτε στην τρά-
πεζα είτε σε τρίτο μέρος. Η συμ-
φωνία μπορεί να συνοδεύεται από
παραχώρηση του δικαιώματος δια-
μονής στο ακίνητο έναντι μισθώμα-
τος (συνήθως για ελάχιστη περίοδο
τριών ετών). Στη συμφωνία μεταξύ
των δυο μερών θα προβλέπεται και
ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν
υπόλοιπου του δανείου.

• Μεταβίβαση ή πώληση του
συνόλου του δανείου ή του υπο-

λοίπου του, σε άλλο πιστωτικό ίδρυ-
μα, τρίτο πιστωτή ή σε οποιοδήπο-
τε χρηματοδοτικό σχήμα.

• Ανταλλαγή με στεγαστικό δά-
νειο μικρότερης αξίας. Συμφωνία
που επιτρέπει σε δανειολήπτη με οι-
κονομικές δυσκολίες που έχει υπο-
θηκευμένη την κύρια κατοικία του ή
την επαγγελματική του στέγη να την
πωλήσει, αγοράζοντας νέα χαμη-
λότερης αξίας.

• Διαχείριση σε εκκαθάριση.
Ορίζεται η κατάσταση στην οποία η
απαίτηση της τράπεζας αντιμετω-
πίζεται στο πλαίσιο πτωχευτικής
διαδικασίας.

• Ρευστοποίηση εξασφαλίσε-
ων. Ορίζεται η κατάσταση στην
οποία το πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας
καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση,
εκκινεί διαδικασίες ρευστοποίησης
των εξασφαλισμένων για την ικα-
νοποίηση του συνόλου της απαίτη-
σής του έναντι του οφειλέτη.

• Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες:
Ορίζονται οι ενέργειες οριστικής δι-
ευθέτησης που μπορεί να λαμβά-
νονται σε περίπτωση απουσίας ή
εξάντλησης των εξασφαλίσεων και
αφορούν την εκκίνηση δικαστικών
ενεργειών έναντι περιουσιακών
στοιχείων του δανειολήπτη για την
κάλυψη του συνόλου των απαιτή-
σεων του πιστωτικού ιδρύματος.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι μέχρι τις 30 Σε-
πτεμβρίου τα πιστωτικά ιδρύματα θα
πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει
την αναβάθμιση των συστημάτων
τους και να έχουν προχωρήσει στην
ολοκλήρωση των λειτουργικών
απαιτήσεων για το σύνολο του πλαι-
σίου των νέων ρυθμίσεων, (σχεδια-
σμός τύπων ρύθμισης, σχεδιασμός
νέων μεθόδων αξιολόγησης, κλπ.).

Με την ευκαιρία έναρξης της κα-
λοκαιρινής περιόδου, θα ήθελα να
ευχηθώ σε όλους τους αναγνώ-
στες της εφημερίδας μας και τις οι-
κογένειές τους, ένα ξεκούραστο
και γεμάτο ευχάριστες αναμνήσεις
καλοκαίρι, και να θυμίσω σε όλους
ότι πολλές, ευχάριστες, ξεχωρι-
στές στιγμές, συνθέτουν, προσδιο-
ρίζουν,  και μπορούν κυριολεκτικά να
μεταμορφώσουν την καθημερινό-
τητα  που βιώνουμε στη ζωή μας.

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΣΤΑ… ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ 
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Τ
η Δευτέρα του Πάσχα στις
21.04.2014 πολλοί συμπα-
τριώτες μας και κάτοικοι των

γύρω χωριών και της Ζαχάρως επι-
σκεφθήκαμε, όπως το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας είχε προγραμματίσει το
Αρχαίο θέατρο Αίπυ. (ΜΑΚΙΣΤΙΑ
Φ.76). 

Ξεκινήσαμε όχι πολύ πρωί, με
σύμμαχο τον καιρό, συννεφιά χωρίς
βροχή και χωρίς κρύο.

Την εκδήλωση μας αυτή, τίμησαν
με την παρουσία τους, η Πρόεδρος
του Πολ. Συλλόγου Χρυσοχωρίου κ.
Τούλα Κυριακοπούλου, η Πρόεδρος
του Πολ. Συλλόγου Αρήνης κ. Νίκη
Πρασσά, η Πρόεδρος του Πολ. Συλ-
λόγου Καλήδονας κ. Τριανταφυλλιά
Νιάρχου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ζαχαραίων (Αθήνας-Πειραιά) κ. Βα-

σίλης Φουρλής, ο Αντιδήμαρχος του
Δ. Ζαχάρως και συμπατριώτης μας κ.
Νικόλαος Λαμπρόπουλος, ο Πρό-
εδρος της Τ.Κ. Μηλέας κ. Χρήστος
Μάντεσης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ.

Χρυσοχωρίου κ. Παναγιώτης Τρι-
πύλας, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μακί-
στου και μέλος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας κ. Νώντας Πόθος και άλλα
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
όλοι συνοδευόμενοι απο συγγενείς,
φίλους και συνεργάτες.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να πε-
ριηγηθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο
του Θεάτρου, της Ακρόπολης και της
ευρύτερης περιοχής έως την Κεν-
τρική Πύλη.

Την ξενάγηση έκανε ο Πρόεδρος
του Συλλ. Μακισταίων κ. Φώτης
Βλάχος ο οποίος αναφέρθηκε και

ενημέρωσε συγκεκριμένα για την
πορεία της μελέτης του αρχαίου
Θεάτρου που γίνεται από την Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία σε συνεργασία
με το «Διάζωμα».

Επίσης μας μίλησε για τα κτί-
σματα, που σύμφωνα με τον καθη-
γητή Αρχαιολογίας κ. Πέτρο Θέμελη
είναι κατοικίες, ναοί, δεξαμενές, βά-
σεις αγαλμάτων που ήταν μπρού-
τζινα, καθώς και για τα ίχνη των τρο-
χών των αμαξών που εισέρχονταν
από την Κεντρική Πύλη για να κα-

ταλήξουν στον χώρο του Θεάτρου
(σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του
σε προηγούμενη επίσκεψη στον
χώρο).

Το μεσημέρι κάναμε ένα μικρό
ευχάριστο διάλειμμα για να τιμή-
σουμε τα φαγητά, τα κρασιά και τα
γλυκά που είχαμε φέρει μαζί μας.

Το κέφι και το τραγούδι ήταν

άφθονο πάνω στο πανέμορφο χαλί
της φύσης σε αποχρώσεις του ρόζ-
ζαχαρί.

Κατόπιν τούτου η εκδρομή μας
συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με
μια επίσκεψη και ξενάγηση στους τά-
φους στην «Πετροπηγάδα», όπου
όπως έγινε γνωστό, τα ευρήματά
τους εκτίθενται στην αριστερή και
δεξιά πτέρυγα του Αρχαιολογικού
Μουσείου του Πύργου.

Αποχαιρετισθήκαμε συγκινημένοι
και ευχαριστημένοι το σούρουπο

μιας ημέρας που ήταν γόνιμη, γεμάτη
εικόνες, γνώσεις, ομορφιές και ιστο-
ρία του τόπου μας, με την ευχή
σύντομα να ξανασμίξουμε, παρα-
σύροντας μαζί μας και αυτούς που
δεν μπόρεσαν να ’ρθούν, έχοντας ευ-
χάριστα νέα και διάθεση για προ-
σφορά για το καλό του τόπου.

Σταυρούλα Καραμπέτσου

Εκδρομή  στο  «Αίπυ» 

Ο Αντιδήμαρχος Ζαχάρως Λάκης Λαμπρόπουλος με τους Προέδρους 
Τ.Κ. Χρήστο Μάντεση, Νώντα Πόθο, Παναγιώτη Τριπύλα και τους Προέδρους 

Πολιτιστικών Συλλόγων Τούλα Κυριακοπούλου, Βασίλη Φουρλή, 
Τριανταφυλλιά Νιάρχου, Φώτη Βλάχο, Νίκη Πρασσά 

και τον Ταμία του Συλλόγου μας Δημήτρη Γρηγορόπουλο 

Οι εκδρομείς στο αρχαίο θέατρο 
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ΔΡΟΜΟΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έντονα το απασχολούσε το θέμα της πρό-
σβασης στο Ναό του Κοιμητηρίου και η πρότασή του, ως γνωστόν, ήταν
να γίνει από την ανατολική πλευρά. Η Δημοτική Αρχή όμως πρόσφατα,
όπως φαίνεται και στη διπλανή φωτογραφία, έδωσε τη λύση της πρό-
σβασης από τη νότια πλευρά του Κοιμητηρίου. Βέβαια, τα προβλήματα
που μπορούν να προκύψουν τώρα πλέον είναι μεγάλα αν δεν ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα: 

1. Να γίνει κατάλληλη δενδροφύτευση στο πρανές του δρόμου και
κατάλληλη αντιστήριξη όπου χρειάζεται. 

2. Να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην άκρη
του δρόμου. 

Δικαιολογημένα η συμπατριώτισσά μας Χριστίνα Γρηγοροπούλου ανη-
συχεί και μας κοινοποίησε την παρακάτω αναφορά που υπέβαλλε στο
Δήμο Ζαχάρως. 

Παραλία Ζαχάρως τηλ.: 26250 34284 κιν.: 6946091213
www.appuntamento.gr e-mail: contact@appuntamento.gr 



Εκδρομή  στις  17-8-2014  στην  Αρχαία  Μεσσήνη  
και  Μοναστήρι  Βουλκάνου 

Ξενάγηση  στην  Αρχαία  Μεσσήνη  από  τον  κ.  Θέμελη 
Σε μία πολύ σημαντική εξόρμηση του Συλλόγου μας, ο εξέχων καθηγητής

αρχαιολογίας κ. Πέτρος Θέμελης και αντιπρόεδρος του «Διαζώματος», θα

μας κάνει την εξαιρετική τιμή να μας ξεναγήσει στην Αρχαία Μεσσήνη, η

ανασκαφή της οποίας αποτελεί το έργο της ζωής του. Ξεκινώντας με λε-

ωφορεία από την Μάκιστο, τα υπόλοιπα χωριά της «Μακιστίας Κοιλάδας»

και την Ζαχάρω νωρίς-νωρίς το πρωί θα φτάσουμε στην Αρχαία Μεσσήνη.

Μετά την ξενάγηση που αναμένεται συναρπαστική θα επισκεφτούμε την

Μονή Βουλκάνου, όπου οι πιο αθλητικοι από εμάς θα μπορούν να κάνουν

την διαδρομή προς την κορυφή της Ιθώμης στην Παλαιά Μονή και στο ιερό

του Δία Ιθωμάτα, ενώ οι πιο «τεμπέληδες» μπορούμε να τους περιμένου-

με στην νεότερη Μονή. Στην συνέχεια στην επιστροφή θα πάμε για φαγητό

σε εστιατόριο της περιοχής.

Εκδρομή  στο  Διάγοντα  ποταμό 
Ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει εκδρομή στον Διάγοντα ποταμό στις

2 Αυγούστου. Θα ξεκινήσουμε από το γεφύρι της Τσεμπερούλας και θα φτά-

σουμε περπατώντας πλάι στην κοίτη του ποταμού μέχρι τον Αλφειό. Κα-

λούμε τους συγχωριανούς και τους φίλους μας να συμμετάσχουν σε αυ-

τήν την πολύ ωραία εκδρομή.

Εκδήλωση  Δεκαπενταύγουστου 
Όπως όλα τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μια μικρή παράδοση πλέ-

ον, ο Σύλλογος καλεί όλους τους συγχωριανούς για μία μικρή γιορτή, μετά

τον εκκλησιασμό μας στην Παναγιά, στον χώρο του προαυλίου του Σχο-

λείου, με καφέ, αναψυκτικά, ποτά, μεζεδάκια, μουσική και χορό. 

Ιστοσελίδα  του  Συλλόγου
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την δημιουργία του site της εφη-

μερίδας και του Συλλόγου μας. Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι

http://www.makistia.gr. Θέλουμε να καλωσορίσετε όλοι την νέα αυτή προ-

σπάθεια, να μπαίνετε, να ενημερώνεστε, να επικοινωνείτε μέσω αυτού στην

ειδική φόρμα επικοινωνίας ώστε να μας βοηθήσετε να το βελτιώσουμε και

να γίνει το σύγχρονο μέσο επικοινωνίας των πατριωτών μας και ιδιαίτερα

της νέας γενιάς. 

Πλατεία  Αγίου  Ιωάννη
Ολοκληρώθηκε το έργο στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη στο χωριό, με

την εκκρεμότητα της φύτευσης των δέντρων. Ευχαριστούμε τον Δήμο που
έστω και καθυστερημένα προχώρησε στην κατασκευή της πλατείας, προ-
σφέροντας επιτέλους έναν όμορφο χώρο για περίπατο, ξεκούραση και φι-
λοξενία εκδηλώσεων.

Καμμένα  κτίσματα
Έληξε η διορία στις 23-6-2014 για υποβολή αιτήσεων για την χρημα-

τοδότηση της ανακατασκευής πυρόπληκτων κτιρίων στην Μάκιστο. Έστω
και την τελευταία στιγμή, με την αρωγή του Συλλόγου, έγιναν αιτήσεις για
27 κτίσματα από τους ενδιαφερομένους συμπατριώτες μας και ελπίζουμε
ότι θα ολοκληρωθούν και τα 27. Είμαστε ευχαριστημένοι για την εξέλιξη
αυτή και ελπίζουμε σύντομα να ανακατασκευαστούν τουλάχιστον τα κτί-
σματα που είναι επικίνδυνα κατάρρευσης εντός του οικισμού της Μακίστου. 

Πανηγύρι  στην  Μάκιστο,  26  Ιουλίου  2014, 

με  την  Νάντια  Καραγιάννη

Ο Σύλλογός μας διοργανώνει στην Μάκιστο, την παραμονή του Αγί-
ου Παντελεήμονα, μουσική εκδήλωση με την εξαίρετη τραγουδίστρια
Νάντια Καραγιάννη και την ορχήστρα της. Καλούμε όλους τους συγ-
χωριανούς, τους συντοπίτες από την Ζαχάρω και τα χωριά μας και τους
φίλους του Συλλόγου να έρθουν και να απολαύσουν μία βραδιά αυ-

θεντικής μουσικής και ξεφαντώματος. 

Μ ι κ ρ ά   α λ λ ά   σ η μ α ν τ ι κ ά  
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Διαδίκτυο 
Ένα σημαντικό βήμα έγινε για την διαδικτυακή κάλυψη του χωριού μας.

Υπάρχει ασύρματη σύνδεση με το ίντερνετ στον χώρο του Σχολείου, που έγι-
νε για να καλύψει τις ανάγκες του ιατρείου που λειτουργεί εκεί. Η σύνδε-
ση εξυπηρετεί και τα σπίτια στην γειτονιά του σχολείου. Το πρώτο βήμα έγι-
νε και ευχαριστούμε τον Δήμο για αυτό. Όμως πάγιο αίτημα του Συλλόγου
μας είναι να υπάρχει κάλυψη σε ολόκληρο το χωριό. Έχουμε επανειλλημέ-
νως αναφερθεί στο πόσο κρίσιμο είναι αυτό για το μέλλον του χωριού μας
και την προσέλκυση των νέων συγχωριανών μας. Ο Σύλλογος ζητάει πε-
ραιτέρω υποδομή, μία κεραία που θα μεταφέρει το ασύρματο δίκτυο σε ολό-
κληρο το χωριό.

Μνημόσυνο  για  τα  θύματα  των  πυρκαγιών  του  2007
Όπως κάθε χρόνο, στις 24 Αυγούστου 2014, μνημόσυνο θα τελεστεί στον

τόπο του χαμού των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών του 2007, τις συνέ-
πειες των οποίων ακόμα πληρώνει ο τόπος μας και ιδιαίτερα το χωριό μας.

Εκδήλωση  Συλλόγων  Δήμου  Ζαχάρως 
Παραδοσιακός  Γάμος

Στις 28 Ιουλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί μία εξαιρετική εκδήλωση στο
Γυμνάσιο Ζαχάρως, διοργανωμένη από τους Συλλόγους της περιοχής, ανά-
μεσά τους και τον δικό μας Σύλλογο. Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι η ανα-
παράσταση του Παραδοσιακού Γάμου, με πολλά δρώμενα και αναμνήσεις από
το παρελθόν. Μία ξεχωριστή ευκαιρία για ψυχαγωγία, για να θυμηθούν οι πα-
λιοί και να μάθουν οι νέοι. Καλούμε τους συγχωριανούς και τους φίλους μας
να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτήν την εκδήλωση.

Χωματερή  στον  Αϊγιάννη
Σε χωματερή έχουν μετατρέψει ασυνείδητοι την πλαγιά μετά τον Αϊγιάννη

πηγαίνοντας προς την Πλατιάνα. Είναι ένα δείγμα δυστυχώς έλλειψης σε-
βασμού για την φύση, την ζωή και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Επι-

πλέον, η γειτνίαση της πλαγιάς με το Αρχαίο Κάστρο στο Αίπυ υποβαθμίζει
το στολίδι του τόπου μας. Καλούμε τον Δήμο Κρεσταίνων να αντιμετωπίσει
το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Δίκη  για  τις  φωτιές
Συνεχίζεται στο Εφετείο της Πάτρας η δίκη για τις φωτιές του 2007 με

την εξέταση μαρτύρων.

Φώτα  έως  τον  Άγιο  Γεώργιο
Αλλάχτηκαν οι λάμπες καθώς και ορισμένες καλωδιώσεις που ήταν προ-

βληματικές. Έτσι, πλέον έχουμε πλήρες φωτισμό από το χωριό μας ως την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.  

To Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνεννόηση με το Διάζωμα ανέβαλε

την εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου 2014

προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη του θεάτρου.  

Εξυπακούεται ότι θα γίνει μετά τη μελέτη. 


