
Α
υτό ήταν το καθολικό αίτημα

των συμπατριωτών μας που

βρέθηκαν στην Γ.Συνέλευση

του Συλλόγου στις 17/10/2010 όπου

έγινε απολογισμός του απερχόμενου

Δ.Σ. και εκλογή νέου.

Η προσέλευση των μελών υπο-

λειπόταν κατα πολύ εκείνης του

Μαρτίου του 2008, συμπλήρωσε

όμως την απαιτούμενη απαρτία και

προχώρησε στις εργασίες της.

Το Δ.Σ παρουσίασε το έργο του

με ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώ-

σεις για το λεύκωμα του χωριού και

στις αναληφθείσες ενέργειες σχετι-

κά με το δρόμο και άλλα προβλήμα-

τα.

Έγινε οικονομικός απολογισμός

όπου βρέθηκαν ελλειμματικές οι τε-

λευταίες δύο χρήσεις κυρίως λόγω

δαπανών για το λεύκωμα.

Η Γ.Σ. ενέκρινε τον οικονομικό

έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής

και τον απολογισμό του Δ.Σ.   

Στη συνέχεια πολλα μέλη πήραν

τον λόγο και τοποθετήθηκαν σε θέ-

ματα που απασχολούν το χωριό.

Υπήρξε έντονος προβληματισμός

για την απουσία πολλών μελών και

των  προβλημάτων που άφησε η κα-

ταστροφική πυρκαγιά.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυ-

ρίως στην διατάραξη των ανθρωπί-

νων σχέσεων, κατοίκων και αποδή-

μων με αποτέλεσμα να απειλείται η

συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Σύσσωμη η Γ.Σ. συμφώνησε με

την πρόταση όλα τα μέλη να κατα-

βάλουν προσπάθεια να αμβλυνθούν

οι αντιθέσεις, να ξεχαστούν τα όποια

παράπονα και πικρίες ώστε να υπάρ-

ξει σύμπνοια και ομόνοια μεταξύ

όλων των συμπατριωτών μας. 

Ακολούθησε εκλογική διαδικα-

σία για το νέο Δ.Σ.,έγιναν τοποθε-

τήσεις των υποψηφίων και εξελέγη-

σαν οι εξής:

Τακτικά Μέλη

1. Βλάχος Φώτης του Γεωργίου

2. Γρηγορόπουλος Δημήτριος του

Παναγιώτου

3. Κοκκαλιάρης Ευστάθιος του

Αντωνίου 

4. Μπερνάδος Ζώης του Ευθυμί-

ου 

5. Αργυροπούλου Παναγιώτα του

Δήμου

6. Αθανασόπουλος Πέτρος του

Ιωάννου 

7. Αθανασόπουλος Δημοσθένης

του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη

1.Δημόπουλος Αχιλλέας του Γε-

ωργίου

Εξελεγκτική επιτροπή

1.Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2.Γρηγοροπούλου Χριστίνα

3.Κοκκαλιάρη Δήμητρα 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στις 5/12/2010 ολοκληρώθηκε η

εκλογή του νέου Προεδρείου,που

προέκυψε από τη Γ.Σ. στις

17/10/2010, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Κοκκαλιάρης Ευστά-

θιος του Αντωνίου

Αντιπρόεδρος: Αθανασόπουλος

Δημοσθένης του Νικολάου

Γενικός Γραμματέας: Βλάχος Φώ-

τιος του Γεωργίου

Ειδικός Γραμματέας: Γρηγορό-

πουλος Δημήτριος του Πάνου

Ταμίας: Αργυροπούλου Πανα-

γιώτα (Γιούλα) του Δήμου

Μέλη: Αθανασόπουλος Πέτρος

του Ιωάννη, Δημόπουλος Αχιλλέας

του Γεωργίου (Μετά από παραίτηση

του κ. Μπενάρδου Ζώη του Ευστα-

θίου). 
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Λαμπρό  έργο  από  τη  Ζ’  ΕΠΚΑ 

σελ.  6 Παρουσίαση βιβλίου Συλλόγου Ολυμπίων

σελ.  7

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17/10/2010 

ΣΥΜΠΝΟΙΑ  ΚΑΙ  ΟΜΟΝΟΙΑ 

ιαβάστε σ’ αυτό το φύλλο 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ

Ο Πρόεδρος και  το ανανεωμένο Δ.Σ. χαιρετίζουν τα απανταχού μέλη

του Συλλόγου.

Το έργο του Συλλόγου θα συνεχιστεί από το νεοεκλεγέν συμβούλιο

και με γνώμονα το ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει» που δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Μάλιστα δε, επιβάλλεται μετά την συμφορά που έπαθε ο τόπος μας το

2007 από τις καταστροφικές πυρκαγιές.Ήταν μια συμφορά που μας στοί-

χισε τ’ αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά μας έφθειρε και ψυχικά.

Τα γεγονότα  που  ακολούθησαν δημιούργησαν εντάσεις και πικρίες

σε αρκετούς συμπατριώτες μας αλλά και σε μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Φυσικό κι επόμενο ήταν να έγιναν λάθη ή παραλείψεις από παράγοντες

που χειρίστηκαν την κατάσταση είτε στο χωριό είτε στο Σύλλογο.

Ας τα παραμερίσουμε όμως αυτά και ας κοιτάξουμε το μέλλον του τό-

που που όλοι ονειρευόμαστε,να το δούμε καλύτερο.

Δεν παραβλέπουμε τις θετικές ενέργειες όσων  διετέλεσαν μέλη του

Δ.Σ. στα 25 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας,προσφέροντας τον πο-

λύτιμο χρόνο τους,και όχι μόνο.Κάποιοι ίσως παρεξηγήθηκαν από διάφορα

γεγονότα και από ελάχιστους συμπατριώτες (με λασπολογία),που οδή-

γησαν τα μέλη αυτά στην πικρία.

Αυτές όμως οι μικροπρέπειες ας ξεχαστούν για το καλό  του χωρι-

ού μας.   

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

• Γνωριμία και σύσφιξη των δεσμών των μελών και κυρίως της νέας

γενιάς του χωριού. 

• Η συνεργασία μας με τον Πάρεδρο και το Εκκλησιαστικό Συμβού-

λιο σε τοπικό επίπεδο.

• Συνεργασία με το Δήμο Ζαχάρως και την Περιφέρεια.

• Η διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων των κατοίκων,σε έργα Υποδομής,

Περιβάλλοντος κ.λ.π. πάντα με θέσεις και απόψεις.

• Συνεργασία με όμορους Συλλόγους για επίτευξη κοινών προσπαθειών

και στόχων. 

Με τιμή

Στάθης Κοκκαλιάρης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώ-

τες, 

με αισθήματα  αγάπης  σας χαι-

ρετώ και σας εύχομαι τα καλύτερα

για εσάς και την οικογένειά σας.

Καταρχήν,αισθάνομαι χρέος να

ευχαριστήσω όσους τόσα χρόνια με

τον τρόπο τους πρόσφεραν στον

Σύλλογο και το χωριό μας τον χρόνο

τους και την βοήθειά τους.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των

προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον

τόπο μας και της ευθύνης που ανα-

λαμβάνω, στοχεύω σε ένα καινούρ-

γιο ξεκίνημα-ρόλο του Συλλόγου. 

Επιστολή  του  Γεν.  Γραμματέα 

Συνέχεια στη σελ. 2 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 

Εκδότης:
Φώτης Βλάχος  

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

Aρχισυντάκτης:
Διονύσης Κοκκαλιάρης  

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Ρούμελης 107 Αργυρούπολη 

Τ.Κ. 16451 
Τηλ.: 210 9960819 

Ηλεκτρ.ταχυδρομείο:

makistia@gmail.com

* * *
• Ανώνυμες επιστολές

δε δημοσιεύονται.

• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

• Τα άρθρα, οι συνεργασίες και οι

αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.

• Τα ενυπόγραφα άρθρα

δεν εκφράζουν απαραίτητα

τη σύνταξη της εφημερίδας.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση 

Εκτύπωση -  Διεκπ/ση έκ δο σης

Kαρ πού ζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.  

Eκδόσεις - Γρα φι κές τέ χνες 

Θεοδοσίου 23 Ίλιον 

Tηλ-fax:  210 2619003 

- 210 2619696

e- mail: karpouzi@ otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Σημείωση  
της  έκδοσης 

Τ
ο φύλλο της εφημερίδας που κρατάτε στα

χέρια σας είναι το πρώτο ύστερα από μία σει-

ρά αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Στο μεσο-

διάστημα από το προηγούμενο φύλλο είχαμε την

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία είχε εκλο-

γοαπολογιστικό χαρακτήρα. Από αυτήν προέκυψε

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και το

οποίο, ύστερα από σχετικά χρονοβόρες διαδικα-

σίες, συνήλθε σε σώμα και επιμερίστηκαν οι αρ-

μοδιότητες και οι θέσεις των μελών του. 

Επίσης διεξήχθησαν οι εκλογές της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης οι οποίες ανέδειξαν πανελλαδικά νι-

κητή την... αποχή, δείχνοντας με εύγλωττο τρόπο

την κρίση του πολιτικού μας συστήματος γενικό-

τερα. Στον τόπο μας υπήρξε επίσης υψηλή αποχή

και χρειάστηκε ο δεύτερος γύρος για να εκλεγεί

δήμαρχος.

Για την ίδια την εφημερίδα υπήρξε μια αλλαγή

σκυτάλης, με αλλαγή του αρχισυντάκτη. Είναι ένας

από τους λόγους που το φύλλο το οποίο κρατάτε

ενδεχομένως υπολείπεται σε ποιότητα από τα υψη-

λά πρότυπα στα οποία είχατε συνηθίσει. Υποσχό-

μαστε ότι σύντομα θα βρούμε τον βηματισμό μας

και θα επαναφέρουμε την ποιότητα της εφημερί-

δας σε υψηλά επίπεδα. Στόχος μας είναι να συ-

νεχίσει να είναι ένα βήμα ελεύθερης έκφρασης και

καταγραφής πάνω σε θέματα του χωριού μας και

του τόπου μας γενικότερα, με τρόπο που να προ-

άγει την συνεργασία και την πρόοδο της περιοχής,

στον μικρό έστω βαθμό που μας αναλογεί. 

Κοινωνικά 

Θάνατοι 
• Η Πανταζοπούλου - Μεϊντάνη Αθα-

νασία σύζυγος Βασιλείου  απεβίωσε σε

ηλικία 50 ετών την 8 Δεκεμβρίου 2010.

Η ταφή της έγινε στην Μάκιστο την Πα-

ρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010. 

• Γεωργούλιας Αλέξιος του Πέτρου

(Μποκαρίνος), απεβίωσε σε ηλικία 82

ετών στις 26 Δεκεμβρίου 2010. 

• Η Παυλοπούλου Φωτεινή (Φωφω)

σύζυγος Ασημάκη απεβίωσε σε ηλικία 87

ετών την 25 Σεπτεμβρίου 2010. Η ταφή

της έγινε στην Αθήνα

Ο Σύλλογος και η εφημερίδα εκφρά-

ζουν  θερμά συλλυπητήρια στις οικογέ-

νειές τους.  

Επιτυχίες
• Η Βλάχου Θάλεια του Αβραάμ ολο-

κλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές

στην Μοριακή Βιολογία στο King’s Col-

lege London.

• Η Καλλιόπη Αθανασοπούλου του

Πέτρου και της Μαρίας αποφοίτησε στις

27 Νοέμβρη 2010 και πήρε το πτυχίο της

από την Σχολή Χημικών του Πανεπιστη-

μίου Αθήνας ενώ συνεχίζει μεταπτυ-

χιακές σπουδές στη Γερμανία.

• Η Σοφία Παναγιωτόπουλου του

Πάνου και της Ελένης Τσαντίλη απο-

φοίτησε στις 24 Νοέμβρη 2010 και πήρε

το πτυχίο της  από τη Σχολή Διεθνών Οι-

κονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής,

ενώ συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου της

Τρίπολης.

• Ο Γιώργος Γιάχος του Παναγιώτη

και της Γωγώς πήρε το πτυχίο του από το

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ

Αθηνών και ορκίστηκε στις 6/12/2010. 

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται

συγχαρητήρια σε αυτούς και τους γονείς

τους. 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Γρηγορόπουλος Αριστομένης 

(Αστρος Κυνουρίας)......................................100€

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την

οικονομική ενίσχυση. 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ:

Κοκκαλιάρη Δήμητρα: 210-2285342-6974439217, Γρηγοροπούλου Χριστίνα: 

210-5051940-6978309907, Αθανασόπουλο Πέτρο: 210-2134100-6934444700 

Ένα ρόλο που θα αποκτήσει  μέσα  από

την σύμπνοια και την συνεργασία όλων μας

και τον διάλογο με όλες τις πλευρές .

Η σοβαρότητα και στασιμότητα των προ-

βλημάτων του τόπου μας επιβάλλουν την συ-

νεργασία του Δ.Σ.του Συλλόγου με όλες τις

εκλεγμένες Κοινοτικές, Δημοτικές και Περι-

φερειακές Αρχές για την καλύτερη και τα-

χύτερη επίλυσή τους.

Η ένταση στις σχέσεις των ανθρώπων  οι

οποίες έλαβαν επικίνδυνες διαστάσεις μετά

τις πυρκαγιές, κάνει επιτακτική την ανάγκη για

ενότητα και συμπαράσταση όλων στην προ-

σπάθεια αυτή.

Είμαστε όλοι απαραίτητοι,κανείς δεν πε-

ρισσεύει!!!Είμαστε άλλωστε τόσο λίγοι.

Υπόσχομαι,εύχομαι και ελπίζω για το κα-

λύτερο.

Με ειλικρίνεια, 

Φώτιος Γ. Βλάχος

Γενικός Γραμματέας 

του Συλλόγου Μακισταίων 

Επιστολή  του  Γεν.  Γραμματέα 

Συνέχεια από τη σελ. 1

MAKISTIA 63_Σχέδιο 1  18/01/2011  1:47 μ.μ.  Page 2



Την 17-10-2010 έγιναν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές .Στο Δήμο Ζαχάρως και στο χωριό μας υπήρξε μεγάλη αποχή όπως

και σε όλη την Ελλάδα.

Πρόεδρος στο χωριό εξελέγη ο Νώντας Πόθος του Νικολάου.Το Δ.Σ του συλλόγου τον συγχαίρει και του εύχεται καλή επιτυχία στο

έργο του. Ο σύλλογος θα σταθεί δίπλα του και θα του προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προκειμένου

να δοθούν λύσεις στα προβλήματα του χωριού μας.

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα.

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 3Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2010 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  Α΄  ΓΥΡΟΣ 

ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  Α΄  ΓΥΡΟΣ 

ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  Β΄  ΓΥΡΟΣ 

ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
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ΜΑΚΙΣΤΙΑ4 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010 

Στον Δήμο Ζαχάρως

Δημοτικός Σύμβουλος

Λαμπρόπουλος Νικόλαος (Λά-

κης) του Αθανάσιου

Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

Μακίστου. 

Πόθος Επαμεινώντας (Νώντας)

του Νικολάου.

Δημοτικός Σύμβουλος στον

Δήμο Ιστιαίας

Μπάμης Κωνσταντίνος (Ντί-

νος) του Ιωάννη (Γιάννου).

Ο Δημήτρης Κουφοκώστας σύ-

ζυγος της Μαρίας Κοκκαλιάρη εξε-

λέγη Πρόεδρος στο Δημοτικό Δια-

μέρισμα Μαντασιάς του Δήμου Δο-

μοκού.

Η Μακιστία και το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου συγχαίρουν τους συμπα-

τριώτες μας για την εκλογή τους και

τους εύχονται καλή επιτυχία στα

καθήκοντά τους.     

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  2011

Α
πό την Ελληνική Στατιστική Αρχή θα γίνει απογραφή πληθυσμού προς τα τέλη

Μαρτίου 2011. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να βρεθούμε στο χωριό την ημέρα

της απογραφής.Tο χωριό μας επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυ-

γούστου του 2007 και υποφέρει απο δυσαναπλήρωτες απουσίες συμπατριωτών μας, οι

οποίες θα καταγραφούν και στα ψυχρά στοιχεία της στατιστικής. Από τον αριθμό των

κατοίκων που θα απογραφούν, θα εξαρτηθεί η χρηματοδότηση του χωριού μας από το

Γ’ Κ.Π.Σ. για την επόμενη δεκαετία. Συνεπώς θα ήταν καλό να παρευρεθούμε και να απο-

γραφούμε εκεί όσο περισσότεροι γίνεται. Βέβαια από ό,τι ακούγεται η απογραφή δεν θα

γίνει όπως γινόταν έως τώρα, δηλαδή σε μία ημέρα, αλλά σε διάστημα 15 ημερών. Αυτό

σημαίνει ότι ίσως δεν θα μπορούν να γίνουν συντονισμένες ενέργειες από τον σύλλο-

γο.

Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε το θέμα και για τυχόν ενέργειες θα σας

ενημερώσουμε εγκαίρως. 

Συμπατριώτες μας  
που  εκλέχθηκαν 
στις  πρόσφατες  

Αυτοδιοικητικές  Εκλογές

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Μακίστου σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  Β΄  ΓΥΡΟΣ 

ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

Μ
ε τον συνδυασμό του Πανταζή

Χρονόπουλου εκλέγονται 16 δη-

μοτικοί σύμβουλοι. Έξι από την

παράταξη του Κώστα Αλεξανδρόπουλου,

τρεις από το συνδυασμό του Κώστα Αγρα-

πιδά και από μια έδρα ο Γιώργος Μπού-

σμπουρας και η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Αναλυτικά :

Με τη «Δυναμική Πρωτοβουλία» εκλέ-

γονται οι: 

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος, Λαμ-

πρόπουλος Αναστάσιος, Μπηλιώνης Σπυ-

ρίδων, Μπάμης Γεώργιος, Δαΐκου Βελού-

δω, Χρονόπουλος Δημήτριος, Φωτόπουλος

Σπήλιος, Γκόγκας Παναγιώτης, Αλεξαν-

δρόπουλος Διονύσιος, Μπαμπάτσικος

Ιωάννης, Λαμπρόπουλος Νικόλαος, Τζα-

νέτος Κωνσταντίνος, Κόσσυφας Δημή-

τριος, Γαλάνη Αθηνά, Βλάχος Χρήστος,

Κρανίτης Κωνσταντίνος.

• Με τη «Νέα Δημοτική Αρχή» οι:

Κώστας Αλεξανδρόπουλος (επικεφα-

λής), Μπαλαδήμας Ιωάννης, Μπάδας Κων-

σταντίνος, Αλεξανδρόπουλος Φώτιος, Νι-

κολετόπουλος Λάμπρος, Σαντάρμης Χα-

ράλαμπος, Κουκλαμάνης Ανδρέας

• Με το συνδυασμό «ΑΝΑΤΟΛΗ» οι:

Κώστας Αγραπιδάς (επικεφαλής), Σκαλ-

τσάς Ευστάθιος, Κατσάμπουλας Πανα-

γιώτης.

• Με το συνδυασμό «Ένωση Αλλα-

γής»: Γιώργος Μπούσμπουρας (επικεφα-

λής).

• Με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»: Χρήστος

Γιαννόπουλος (επικεφαλής). 

Η Μακιστία και το Δ.Σ. του Συλλόγου

συγχαίρουν τους εκλεγέντες και τους

εύχονται καλή επιτυχία στα καθήκοντά"

τους.

Οι  νέοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  

του  Δήμου  Ζαχάρως  
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ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ  ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

Δελτίο τύπου για έργα 

Ενημέρωση - Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις 

Ν.Α  ΗΛΕΙΑΣ

03.12.2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού- Σχεδιασμού Πε-

ριβάλλοντος- Χωροταξίας Δημόσιων έργων & Υποδομών  στη

συνεδρίαση της 2/12/2010 υπό την Προεδρία του Αντινομάρχη

Ε. Μπαλκάμου συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για σημαντικά

έργα που αφορούν την Ηλεία όπως:

• Έγκριση δημοπράτησης-όρων δημοπράτησης του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιο-

χών Ν. Ηλείας, Υποέργο: Δρόμος Αμαλιάδα – Εφύρα – Σιμό-

πουλο -111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας» 1.000.000 €. 

Αφορά τμήμα της Κεραμιδιά – Εφύρα της υφιστάμενης οδού

Αμαλιάδα-Πηνεία – Ε.Ο. 111.       

Έχει μήκος 4,2 χλμ και συνδέει τους οικισμούς Κεραμιδιά και

Εφύρα των Δήμων  Αμαλιάδας και Πηνείας, αντίστοιχα .

Η αρχή της χάραξης της κύριας υπό μελέτη οδού ξεκινά δυ-

τικά από την  περιοχή του οικισμού Κεραμιδιά ενώ το πέρας της

ανατολικά στην περιοχή του οικισμού Εφύρα του Δήμου Πηνείας.

• Έγκριση δημοπράτησης-όρων δημοπράτησης του έργου:

«Αποπεράτωση δρόμου από Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας - Κρου-

νοί» 150.000 € 

• Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελ-

τίωση δρόμου Ζαχάρω - Ξηροχώρι» 50.000 €. 

• Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελ-

τίωση δρόμου στη θέση “Ρένια” Δ.Δ. Λαμπετίου  Δήμου Πύρ-

γου» 25.000 €. 

• Έγκριση δημοπράτησης-όρων δημοπράτησης του έργου:

«Διευθέτηση ρέματος στην Αρτέμιδα του Δήμου Ζαχάρως»

50.000€. 

• Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου: «Κα-

τασκευή τεχνικών έργων και λοιπών εργασιών στο ρέμα Βου-

λιαγμένης Δήμου Πηνείας» 71.000 €. 

• Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου:

«Αποπεράτωση εισόδου Κρεστένων (από γέφυρα – Νοσοκομείο)

Επαρχ. Οδού Κρέστενας – Ανδρίτσαινας» 153.000 €. 

• Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατά-

σταση ζημιών στο Ε.Ο.   δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλεί-

ας, Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα-Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρί-

τσαινα» 1.500.000€.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων 

εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες  

όπου κι αν αυτοί βρίσκονται 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

MAKISTIA 63_Σχέδιο 1  18/01/2011  1:47 μ.μ.  Page 5



ΜΑΚΙΣΤΙΑ6 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010 

Τ
ο βιβλίο της Ακριβής (Βι-

βής) Δερεχάνη-Σταυρο-

πούλου με τίτλο «Ο ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ

ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» παρουσίασε ο

Σύλλογος Ολυμπίων στις 24 Νο-

εμβρίου 2010, στην αίθουσα συ-

ναυλιών του Φιλολογικού Συλλό-

γου «Παρνασσός», στην Αθήνα.

Πρόκειται για έναν καλαίσθητο

τόμο 622 σελίδων, με πλούσιο

φωτογραφικό υλικό που εμπεριέ-

χει την ιστορία και τις δραστηριό-

τητες του ιστορικού Συλλόγου,

από την ίδρυσή του, το έτος 1887

μέχρι σήμερα. Το όμορφο εξώ-

φυλλο επιμελήθηκε ο ζωγράφος

Ιωάννης Νιάρχος, από την Αμπε-

λιώνα Μεσσηνίας. Τις διορθώσεις

και την επιμέλεια του βιβλίου είχαν

ο φιλόλογος κ. Δημήτριος Βηλα-

ράς από τα Πετράλωνα της Ολυμ-

πίας και ο ε.α. Αντ/γος της ΕΛ.ΑΣ,

κ Ευάγγελος Γιαννικόπουλος, από

τη Φιγαλεία.

Η συγγραφέας, με υποδειγμα-

τικό τρόπο  αναφέρεται σε κάθε

εποχή, στα γεγονότα, τα πρόσωπα

και το ρόλο που διαδραμάτισαν

προσφέροντας πολύτιμο πολιτι-

στικό, κοινωνικό και πνευματικό

έργο για την Επαρχία Ολυμπίας,

την Ηλεία και την πατρίδα γενικό-

τερα. Στην ύλη του βιβλίου ο ανα-

γνώστης μπορεί να βρει πολλά

σημαντικά πρόσωπα και ενδιαφέ-

ροντα ιστορικά γεγονότα πού είχαν

ξεχασθεί ή δεν είναι γνωστά στο

ευρύτερο κοινό. Επίσης η ύλη έχει

διανθισθεί με τη ζωή και τα έργα

πολλών πνευματικών ανθρώπων

της Ολυμπίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο

Πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Κων/νος Χρ. Βλάμης, ο οποίος

έδωσε το στίγμα του περιεχομένου

του βιβλίου, αναφέρθηκε εν τάχει

στους νέους στόχους του Συλλό-

γου  και ευχαρίστησε όλους όσους

συνέβαλαν στην έκδοσή του καθώς

και τους παρευρισκομένους. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυ-

ναν ο Πρόεδρος των Συλλόγων

Επαρχίας Ολυμπίας, δικηγόρος, κ.

Δημήτριος Μανώλης, ο Πρόεδρος

του Συνδέσμου Επιστημόνων Νο-

μού Ηλείας δικηγόρος κ. Μπάμπης

Γεωργόπουλος και ο πρώην Γεν.

Γραμματέας του Συλλόγου Ολυμ-

πίων κ. Βασίλειος Γούναρης.

Επίσης, σύντομο χαιρετισμό

απηύθυναν ο Βουλευτής Ηλείας κ.

Μιχάλης Κατρίνης και ο Νομάρχης

Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας.

Την κύρια παρουσίαση του βι-

βλίου έκαναν οι κ.κ. Κων/νος Πο-

λυζωγόπουλος, Επίκουρος καθη-

γητής της Νομικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών και Αγα-

θοκλής Παναγούλιας, οικονομο-

λόγος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέ-

σμου Ιστορικών Συγγραφέων και

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ολυμ-

πίων.

Και οι δύο ομιλητές με εξαιρε-

τικό τρόπο ανέλυσαν την ύλη του

βιβλίου και κατατόπισαν το πα-

ρευρισκόμενο κοινό για τα περιε-

χόμενα. Την παρουσίαση έκαναν

ξεχωριστή οι εμβόλιμες  απαγγε-

λίες ποιημάτων Ολύμπιων ποιητών,

τα οποία περιέχονται στο βιβλίο,

που έγιναν από τους ηθοποιούς

Καλλιόπη Ταχτσόγλου, Ανδρέα

Παπαδόπουλο και Καλλιόπη Τα-

ράση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βι-

βλίο εκδόθηκε με δαπάνες της

συγγραφέως, η οποία το προσέ-

φερε στο Σύλλογο. Για τη συγ-

γραφή και την προσφορά της, το

Δ.Σ. του Συλλόγου Ολυμπίων την

ανακήρυξε «Δωρητή» και της προ-

σέφερε τιμητική πλακέτα. 

Η εκδήλωση ήταν καλά οργα-

νωμένη, λιτή, ποιοτική  και ενδια-

φέρουσα για το πολυπληθές ακρο-

ατήριο, το οποίο την παρακολού-

θησε με απόλυτη σιγή και προσο-

χή και έκλεισε με σύντομη ομιλία

και ευχαριστίες της συγγραφέως.

Το πρόγραμμα διηύθυνε με επι-

τυχία ο εκδότης της Εφημερίδας

«Η ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» και του πε-

ριοδικού «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ» κ.

Ευάγγελος Γιαννικόπουλος.

Παρευρέθησαν πολλοί άνθρω-

ποι των γραμμάτων και τεχνών,

μέλη και φίλοι του Συλλόγου, δια-

κεκριμένοι επιστήμονες, άνθρω-

ποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Πνευματι-

κών Ιδρυμάτων, Σωματείων, Πολι-

τιστικών Συλλόγων και Ομοσπον-

διών.

Το βιβλίο για όσους ενδιαφέ-

ρονται διατίθεται από το Σύλλογο

Ολυμπίων, κατόπιν τηλεφωνικής

συνεννόησης στα τηλέφωνα 210-

9620079 και κιν. 6945822348 κ. Κ.

Βλάμης. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ

9 Νοεμβρίου 2010

Αξιότιμε κύριε Μπενάρδε,

Αξιότιμη κυρία Κοκκαλιάρη,

Σε συνέχεια της επιστολή σας

με ημερομηνία 7/10/2010 και με

αριθμ.πρωτ.53, στην οποία θέτετε

ερωτήματα που αφορούν στην εγ-

κατάσταση και λειτουργία των κε-

ραιών κινητής τηλεφωνίας σε κα-

τοικημένες περιοχές,θα θέλαμε

να θέσουμε υπόψη σας τα ακό-

λουθα:

1. Εγκατάσταση κεραιών εντός

κατοικημένων περιοχών

• Η εγκατάσταση και λειτουργία

των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

εντός κατοικημένων περιοχών επι-

τρέπεται από τη Νομοθεσία (Ν

3431/2006), επιβάλλεται από την

Πολιτεία, μέσω των αδειών λει-

τουργίας που έχει δώσει στις εται-

ρείες, ενώ τεχνικά αποτελεί απα-

ραίτητη προϋπόθεση για τη λει-

τουργία της κινητής τηλεφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Η ανάπτυξη και λειτουργία

της κινητής τηλεφωνίας σε ολό-

κληρο τον κόσμο δεν είναι δυνα-

τό να πραγματοποιηθεί μόνο με

την εγκατάσταση κεραιών εκτός

κατοικημένων περιοχών. Τα δί-

κτυα κινητής τηλεφωνίας σχεδιά-

ζονται βάσει του παγκόσμιου συ-

στήματος κινητών επικοινωνιών

(GSM) και λειτουργούν με κεραίες

εγκατεστημένες και εντός των

κατοικημένων περιοχών. Οι συγ-

κεκριμένες δε κεραίες λειτουρ-

γούν με ιδιαίτερα χαμηλή ένταση

(ισχύ) που συνήθως δεν ξεπερνά

τα 40 watts.

• Οι κεραίες, που είναι απαραί-

τητες για να λειτουργήσουν τα κι-

νητά μας τηλέφωνα, δεν τοποθε-

τούνται οπουδήποτε θελήσει μια

εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η εγ-

κατάσταση μιας κεραίας εξαρτάται

από τη γεωγραφία της περιοχής

(κτίρια, βουνά, πεδιάδες) στην

οποία πρέπει να δώσει κάλυψη, κα-

θώς και από τον αριθμό των συν-

δρομητών που καλείται να εξυπη-

ρετήσει σε κάθε περιοχή.

• Το σύστημα κινητής τηλεφω-

νίας που λειτουργεί στην Ελλάδα,

λειτουργεί σε περισσότερες από

210 χώρες του κόσμου, από 700

εταιρείες και εξυπηρετεί σήμερα

περισσότερους από 3 δισεκατομ-

μύρια συνδρομητές.

2. Όρια έκθεσης κοινού σε

ηλεκτρομαγνητικά πεδία

• Η λειτουργία των κεραιών κα-

θορίζεται από τον Ν 3431/2006, ο

οποίος βασίζεται στα όρια προ-

στασίας που έχει εκδώσει η Διε-

θνής Επιτροπή για την προστασία

από τις μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες

(ICNIRP) και έχουν υιοθετήσει ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τα όρια που εξέδωσε η IC-

NIRP βασίστηκαν στην επιστημο-

νική έρευνα και προέκυψαν από

την εφαρμογή ιδιαίτερα μεγάλων

συντελεστών ασφαλείας. Με το

νέο νόμο 3431/06 «Περί ηλεκτρο-

νικών επικοινωνιών και άλλες δια-

τάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), στην

Ελλάδα,τα όρια είναι αυστηρότε-

ρα και περιορίζονται μόλις στο

60% εκείνων που έχει συστήσει η

ICNIRP και έχουν υιοθετήσει ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να ενημερωθείτε πληρέ-

στερα αναφορικά  με την εγκατά-

σταση και λειτουργία των δικτύων

κινητής τηλεφωνίας, επισυνά-

πτουμε τα έντυπα των αρμόδιων

φορέων στην Ελλάδα:

• το έντυπο της Εθνικής Επι-

τροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα-

χυδρομείων, που έχει την ευθύνη

της εποπτείας των τηλεπικοινω-

νιών

• το έντυπο της Ελληνικής Επι-

τροπής Ατομικής Ενέργειας, που

έχει την ευθύνη του ελέγχου της

σωστής λειτουργίας των δικτύων.

Το Εργαστήριο Μετρήσεων

Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Ραδιοσυχνοτήτων στο Περιβάλ-

λον της Vodafone είναι στη διάθε-

σή σας, για πραγματοποίηση με-

τρήσεων του επιπέδου της ηλε-

κτρομαγνητικής ακτινοβολίας του

σταθμού.Αξίζει να τονιστεί ότι η

VF είναι η μόνη από τους παρό-

χους που διαθέτει διαπίστευση

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (αριθμό

πρωτ.533) από το Εθνικό Συμβού-

λιο Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) για τέ-

τοιου είδους μετρήσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας

για κάθε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση 

Ανδρέας Ανδριόπουλος

Περιφερειακός 

Διευθυντής ΝΔ Ελλάδας 

Το Δ.Σ. θα παρακολουθήσει

την υπόθεση και θα λάβει τις γνώ-

μες των συμπατριωτών μας για τις

επόμενες ενέργειές μας (εντός

των νόμιμων πλαισίων) με γνώμο-

να το συμφέρον του τόπου και την

διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΤΗΣ  VODAFONE 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΕΡΑΙΩΝ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  

ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ  «ΚΟΛΛΑ  Τ’ ΑΧΟΥΡΙ» 
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Εγκαταλείπεται  το  τμήμα  «Πύργος – Τσακώνα»; 

Πολύ πιθανή θεωρείται πλέον η κατάργηση του τμήματος «Πύργος

– Τσακώνα» του αυτοκινητόδρομου που περιμένει με μεγάλη αγωνία

εδώ και δεκαετίες ολόκληρη η δυτική Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το

πρόβλημα με το οικοσύστημα του Καϊάφα είναι καταλύτης στις εξελί-

ξεις έπειτα και από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκλει-

σε την χάραξη αυτοκινητόδρομου εντός τής περιβαλλοντικά ευαίσθη-

της αυτής περιοχής. Άλλες πληροφορίες μιλούν για «κόψιμο» του τμή-

ματος μετά τον Πύργο και αντικατάσταση του από ένα νέο τμήμα που

θα ενώνει τον Πύργο με την Αρχαία Ολυμπία και τη Βυτίνα.

Φαίνεται λοιπόν βέβαιο ότι εργασίες κάτω από τον Πύργο δεν υφί-

στανται, πλην της νέας γέφυρας στον Αλφειό. Η μεγάλη χρονοτριβή σε

σχέση με την περίπτωση του Καϊάφα έχει σαν αποτέλεσμα στο τμήμα

Πύργος - Τσακώνα να μην έχουν αποδοθεί καθόλου ελεύθεροι χώροι για

την κατασκευή έστω και τμημάτων εκτός του οικοσυστήματος. Γενικά,

πρόκειται για το μόνο κομμάτι της Ολυμπίας Οδού που σχεδόν δεν έχει

γίνει απολύτως τίποτε, από πλευράς έργων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι μόνο το οικοσύστημα που οδη-

γεί σε εγκατάλειψη του συγκεκριμένου τμήματος «Πύργος – Τσακώνα».

Οι παραχωρησιούχοι που κατασκευάζουν και θα εκμεταλλευτούν τον αυ-

τοκινητόδρομο έχουν αρνητικές ενδείξεις για την κίνηση αυτοκινήτων

στον συγκεκριμένο δρόμο, γεγονός που σημαίνει ότι τα έργα που θα γί-

νουν δύσκολα θα αποσβεστούν.

Ως εναλλακτική χάραξη φαίνεται να προβάλει πλέον η προέκταση

της Ολυμπίας Οδού από Πύργο προς Αρχαία Ολυμπία, όπου, είτε θα κα-

ταλήξει εκεί, είτε θα συνεχιστεί προς Τρίπολη, με το δεύτερο σενάριο

πιο ασθενές. 

Στο μεταξύ, άλλο ένα τμήμα της λεγόμενης «Ανατολικής Οδού» στην

κεντρική Πελοπόννησο δόθηκε προχθές στην κυκλοφορία. Μετά την πα-

ράδοση του τμήματος Τρίπολη - Αθήναιο (3/11/2010) και του ημικόμβου

Αλφειού (29/11/2010), ο οποίος εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της

Μεγαλόπολης, χθες παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα Λεύκτρο

- Παραδείσια.

Το νέο τμήμα, μήκους 5 περίπου χιλιομέτρων, συνδέει το υφιστάμενο

τμήμα του αυτοκινητοδρόμου με τα Παραδείσια, μειώνοντας το χρόνο

διαδρομής και φέρνοντας την Καλαμάτα ακόμα πιο κοντά στην Αθήνα.

Το πότε θα βρεθεί η Ηλεία πιο κοντά στην Αθήνα, παραμένει ακόμη μια

εικασία με απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα… 

Από το site “Hλεία Τώρα” στις 10/12/2010 
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Συντάκτης Γιάννης Σπυρούνης    

28.09.10 

Μια από τις πιο πλούσιες σε δράση χρονιές

ήταν η περσινή για την Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Αυτό φάνηκε στην πα-

ρουσίαση του Έργου το περασμένο Σάββατο στο

συνεδριακό κέντρο ΣΠΑΠ της Αρχαίας Ολυμπίας.

Στην λιτή, όπως αρμόζει στο πνεύμα της Εφορεί-

ας, εκδήλωση έδωσαν το «παρών» οι τοπικοί φο-

ρείς, πλήθος κόσμου και προσωπικό της Υπηρεσίας.

Οι αρχαιολόγοι με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, πα-

ρουσίασαν ουσιαστικά το αντικείμενο εργασίας

τους κατά το 2009, με πολλά και σημαντικά ευ-

ρήματα. 

Η προϊσταμένη της Εφορείας Γεωργία Χατζή

ανοίγοντας την εκδήλωση μίλησε για το πολύ-

μορφο αρχαιολογικό έργο που επιτελείται προς

όφελος τόσο των αρχαιοτήτων όσο και των πολι-

τών. Έκανε μια σύντομη αναφορά για τους 37 κη-

ρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία,

τις δεκάδες θέσεις με ανασκαμμένες αρχαιότητες,

αλλά και τους βασικούς πόλους έλξης της Ολυμ-

πίας, του Eπικούριου Απόλλωνα και της Αρχαίας

Ήλιδας που συνθέτουν το ευρύ πεδίο δράσης της

Εφορείας. Προσπέρασε τα δυσάρεστα περιστατι-

κά που συνέβησαν το 2009, την κλοπή του κιονό-

κρανου και την «μετακίνηση» του Ναού του Επι-

κούριου Απόλλωνα και πέρασε στο κυρίως θέμα.

Η επισκεψιμότητα στα μουσεία και τον αρχαιολο-

γικό χώρο της Ολυμπίας ήταν παρόμοια με το 2008,

όπως και η Αρχαία Ήλιδα, όπου εκεί συνεχίστηκαν

τα αρχαιολογικά έργα από το Ταμείο Διαχείρισης

Πόρων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.

Στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα συνεχίστηκε

το αναστηλωτικό έργο και τον Ιούνιο του 2009 ολο-

κληρώθηκε η πρώτη φάση του αμιγώς στερεωτι-

κού έργου που μεταξύ άλλων περιελάμβανε την

επαναφορά στο κτίριο ολόσωμων των έξι βορείων

κιόνων του που είχαν για πρώτη φορά -από ιδρύ-

σεως του Ναού- μετακινηθεί για να γίνουν οι απα-

ραίτητες επεμβάσεις στην θεμελίωση και κρηπίδα

του βορείου πτερού του ναού. Η Ζ' ΕΠΚΑ απα-

σχόλησε το 2009 378 μόνιμους και ωρομισθίους

υπαλλήλους. Η βιβλιοθήκη της Εφορείας δέχθηκε

149 νέες δωρεές και αριθμεί σήμερα περίπου 4.500

τίτλους που υποστηρίζουν το επιστημονικό της

έργο. Με ιδιαίτερη επιτυχία, οργανώθηκαν αρκε-

τές και σημαντικές για την ανάδειξη και προβολή

της πολιτιστικής κληρονομιάς εκπαιδευτικές δρά-

σεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις με αποδέκτη το

ελληνικό και ξενόγλωσσο κοινό και πρωτίστως τη

μαθητική κοινότητα, τις οποίες και παρουσίασε στο

κοινό ο αρχαιολόγος Κώστας Αντωνόπουλος.

Μια υποδειγματική εκπαιδευτική κυρίως δράση, με

θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ακόμα, η Εφορεία

υλοποίησε σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα

σε συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ιν-

στιτούτο, όπως αυτό στις Τριφυλιακές ακροπόλεις.

Παράλληλα, προχώρησαν και οι εντάξεις έργων

στο ΕΣΠΑ με την Ζ΄ΕΠΚΑ να προωθεί τις μελέτες

για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Φι-

γαλείας, Κάτω Σαμικού, του λουτρικού συγκρο-

τήματος της Σκαφιδιάς, και του μυκηναϊκού νε-

κροταφείου της Αγίας Τριάδας.    Σε ό,τι αφορά το

Μουσείο του Πύργου, το οποίο θα λειτουργήσει ως

Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο, σε συνερ-

γασία με την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ολοκληρώθηκε η σύνταξη των κειμένων και του

εποπτικού υλικού (σχέδια, φωτογραφίες, αναπα-

ραστάσεις) που θα πλαισιώνει τα αρχαιολογικά εκ-

θέματα του Μουσείου. Παράλληλα ολοκληρώθη-

κε το πρόγραμμα του ψηφιακού εκθέματος, καθώς

και ο ακουστικός οδηγός της έκθεσης. 

Πλησίον της Κρέστενας, (θέση «Βαγένι») στο

ιδιωτικό Δάσος Σεφερλή, επί χθαμαλού πευκό-

φυτου εξάρματος του εδάφους, αποκαλύφθηκαν

μετά από σύντομη σωστική ανασκαφική έρευνα, κα-

τόπιν ενημέρωσης του Δασαρχείου Κρεστένων,

τέσσερις ταφικοί πίθοι σχετικά μεγάλων διαστά-

σεων. Τα λιγοστά ευρήματά τους χρονολογούν

στον 4ο αι. π.Χ. Η χρήση ταφοπίθων διαφόρων δια-

στάσεων και συχνά μεγάλου μεγέθους απαντάται

ως ταφική πρακτική πολύ συχνά στην Ηλεία, ιδι-

αίτερα κατά την εποχή αυτή. 

Υπεύθυνος των ανασκαφών ήταν ο αρχαι-

ολόγος κ. Λιάγκουρας. 

Στα Περιβόλια
Στα Περιβόλια Φιγαλείας (θέση Διάσελλο) συ-

νεχίσθηκε τον Αύγουστο του 2009 η εγκεκριμένη

από το ΥΠ.ΠΟ. συστηματική ανασκαφή υπό την δι-

εύθυνση της προϊσταμένης της Εφορείας κας

Χατζή και την συνεχή εποπτεία της ωρομίσθιας αρ-

χαιολόγου Κων. Νικολακοπούλου. Στο ναό των Πε-

ριβολίων αποκαλύφθηκε πλήρως το λίθινο βάθρο

λατρευτικού αγάλματος άγνωστης προς το παρόν

θεότητας ή ήρωος, στον οποίο είχε αφιερωθεί το

μνημείο. Στα εργαστήρια συντηρήσεως  της Εφο-

ρείας μεταφέρθηκε & αποκαταστάθηκε τόσο το βά-

θρο όσο και οι λίθινες πλάκες της τράπεζας προ-

σφορών που απολήγουν σε λεοντόποδα κατά τα

πρότυπα άλλων, ομοίου τύπου και αρκαδικής πα-

ράδοσης μονόχωρων ναών του 4ου-3ου αι. π.Χ.,

όπως αυτοί της Αλίφειρας και της Αθηνάς και Διός

Σωτήρος στη Φιγάλεια. Με την συνεργασία Ιαπώ-

νων επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Ku-

mamoto έγινε τοπογράφηση & αεροφωτογράφη-

ση εντός και εκτός τειχών της αρχαίας πόλεως Φι-

γάλειας. 

Στην Πλατιάνα
Στις ανατολικές υπώρειες της ακρόπολης της

Πλατιάνας (θέση «Αλώνι Μπολιάρη»), ερευνήθη-

κε ναόσχημο κτίσμα, το οποίο απέδωσε μεν λίγα

ευρήματα, αλλά προφανώς εντάσσεται σε περιο-

χή με δημόσια ιερά κτίσματα της ακρόπολης αυ-

τής, η οποία δεν έχει ακόμη ερευνηθεί συστημα-

τικά. Στη ΝΔ πλαγιά της Πλατιάνας ερευνήθηκε

μνημειώδης ελληνιστικός τάφος. Τα αξιόλογα

ευρήματα, στα οποία συγκαταλέγεται γυναικεία

μαρμάρινη κεφαλή, ένθετη σε  ενδεδυμένο άνω

κορμό από πωρόλιθο, ρίχνουν φως στον τρόπο

ζωής και τα έθιμα ταφής των κατοίκων της περιο-

χής κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. Υπεύθυνος των ανα-

σκαφών ήταν ο αρχαιολόγος κ. Μουντζουρίδης.  

Λαμπρό  έργο  από  τη  Ζ’  ΕΠΚΑ 
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Μετά  τα  σπίτια  
να  φτιαξουμε  τώρα  το  χωριό 

Η πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2007 επέ-

φερε ανυπολόγιστες καταστροφές όχι μόνο

στο χωριό μας αλλά και στην ευρύτερη περιο-

χή.Υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, κάηκαν σπίτια,

καλλιέργειες ,εξοπλισμοί πέραν της τεράστιας

περιβαλλοντικής καταστροφής.

Τα πρωτοφανή αυτά φαινόμενα προσέλ-

κυσαν το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενη-

μέρωσης  από όλο τον κόσμο. Η Μάκιστος και

οι κάτοικοί της  ευρέθηκαν ξαφνικά στο επί-

κεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης.

Μη έχοντας εμπειρία και ανήμποροι να αντι-

μετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα έπεσαν

εύκολα θύματα στα Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης

πού ήθελαν να παρουσιάσουν  οτιδήποτε θα

ανέβαζε την ακροαματικότητα τους αδιαφο-

ρώντας στην ουσία για την αξιοπρέπεια και ου-

σιαστική στήριξη των θυμάτων της φωτιάς.

Η κατάργηση της αυτοδιοίκησης σε επίπε-

δο κοινότητας και η μεταφορά των εξουσιών

στον Δήμο στέρησε σε αυτήν την κρίσιμη

στιγμή το χωριό από εκλεγμένους τοπικούς

ηγέτες, με πραγματική εξουσία, οι οποίοι ίσως

θα μπορούσαν να διαχειρισθούν σωστότερα την

κρίση και να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθή-

κες διαβίωσης των θυμάτων και ορθολογική

αποκατάσταση των ζημιών.

Έτσι προέκυψε μια συνεπακόλουθη κατα-

στροφή με απροσδιόριστες συνέπειες: 

Η απώλεια εμπιστοσύνης και επαφής με-

ταξύ των συμπατριωτών μας.

Ενώ τα σπίτια ξαναφτιάχτηκαν και οι πλη-

γές κάπως επουλώθηκαν, το χωριό δεν υπάρ-

χει! Δεν υπάρχει γιατί χωριό δεν είναι μόνο τα

σπίτια αλλά κυρίως οι κάτοικοι.

Φυσικά δεν αρκεί να υπάρχουν μόνο κά-

τοικοι αλλά και να επικοινωνούν μεταξύ τους,

να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον να συνδια-

σκεδάζουν, να βρίσκονται μαζί, να συντρέχει ο

ένας στον άλλο.....δηλ. να είναι χωριό. Αυτά

όλα λοιπόν μετά τη φωτιά δεν υπάρχουν.

Συνήθως οι μεγάλες καταστροφές, τα με-

γάλα προβλήματα φέρνουν τους ανθρώπους

κοντά.Προσπαθούν από κοινού να αντιμετω-

πίσουν την κατάσταση.

Στην κατοχή π.χ., όπως έλεγε ο πατέρας

μου, όταν έμαθαν ότι θα έρχονταν οι Γερμανοί,

μαζεύτηκε όλο το χωριό  και συζήτησε τι θα

έπρεπε να κάνουν. Στο τέλος, ο παπάς, ο δά-

σκαλος και ο πρόεδρος ενημέρωσαν τους κα-

τοίκους να αφήσουν τα σπίτια εντελώς ανοικτά

και να κρυφτούν στο βουνό. Φεύγοντας οι Γερ-

μανοί έβαλαν φωτιά στο σπίτι του δασκάλου.

Τότε, κατέβηκε σύσσωμο το χωριό για να τη

σβήσει. Εδώ έχουμε μια μαζική αντιμετώπιση

του προβλήματος που δε φαίνεται να λει-

τούργησε στην παρούσα καταστροφή.

Σήμερα όλοι σχεδόν έχουν παράπονα και πι-

κρίες, τις περισσότερες φορές δικαιολογημέ-

να.

Από την μια στιγμή στην άλλη έχασαν το

βιος τους. Με κάποιο τρόπο, κυρίως με την βοή-

θεια των δωρητών, τα σπίτια ξαναέγιναν. Κα-

τόπιν, άρχισαν οι συγκρίσεις, οι γκρίνιες και οι

έχθρες με τους γείτονες.

Έτσι όμως «χωριό δεν γίνεται», που λέει και

η ρήση, όσο καλά ή καλύτερα σπίτια και αν φτιά-

ξουμε .

Πρέπει  να τραβήξουμε γραμμή σε όλα αυτά

και να κοιτάξουμε μπροστά. Κανείς δεν είχε εμ-

πειρία από τέτοιες καταστροφές. Λογικό είναι

να έγιναν λάθη, υπερβολές, αδικίες. Όλα  εί-

ναι ανθρώπινα. Αυτά πρέπει να τα ξεπερά-

σουμε.

Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να κάνουμε όπως

ξέρουν οι νεώτεροι, RESSET.

Διαφορετικά δεν θα έχουμε χωριό αλλά

έναν παραθεριστικό οικισμό όπου κανείς δεν ξέ-

ρει κανέναν και ένα χωριό για τις δύσκολες

στιγμές (όπως τώρα) θα το χρειαστούμε ΟΛΟΙ.

Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τους υπαίτιους

των ανθρώπινων θυμάτων. Όλοι μας βλέπαμε

ότι το δάσος είχε εισβάλει στους οικισμούς. Οι

αρμόδιοι δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα; Καμία

ενέργεια πρόληψης. Κανένα σχέδιο διάσωσης

και αντιμετώπισης του κινδύνου.

Επομένως ως προς αυτό το κεφάλαιο το

θέμα μένει ανοικτό.

Η τραγωδία διεδραματίσθη, τα θύματα

υπήρξαν, θυσία δεν είδαμε, άρα κάθαρση δεν

έγινε. Η μνήμη των νεκρών μας αναγκάζει να

περιμένουμε και να επιμένουμε.

Αβραάμ Γ. Βλάχος  

Θα μπορούμε να πάμε στο χωριό;
Από τα δελτία τύπου που εξέδωσε η Νο-

μαρχία (βλ. Σελίδα 5 της Μακιστίας) διαπι-

στώνουμε ότι ο οδικός άξονας Ζαχάρω –Αρ-

τέμιδα-Μάκιστος δεν συμπεριελήφθη στον κα-

τάλογο των υπό δημοπράτηση έργων της.

Ευρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και

αν στον δρόμο δεν γίνουν άμεσες και ουσιώ-

δεις παρεμβάσεις η πρόσβαση στη Μάκιστο θα

είναι αδύνατη.

Η περιφέρεια Δ.Ελλάδος με την επιστολή

της από 25/10/2010 (Μακιστία τεύχος 62 σελ.3)

μας ενημέρωσε ότι τα ανάλογα κονδύλια για

αυτό τό έργο έχουν δοθεί στην Νομαρχία και

Δήμο Ζαχάρως.

Ελπίζουμε η νέα δημοτική αρχή να δώσει

σύντομα λύση στο θέμα. 

Παρακολούθηση Υπόθεσης ΤΑΠ 
Ο Σύλλογος παρακολουθεί την υπόθεση των

υπολοίπων πυρόπληκτων κτισμάτων και βοηθη-

τικών χώρων. Ακόμη δεν έχει ληφθεί απάντηση

στην προηγούμενη σχετική επιστολή μας. Θα

επανέλθουμε όμως με νεότερη για το θέμα

αυτό.

Τηλεοπτική κεραία
Εκκρεμεί ακόμα το θέμα της τηλεοπτικής κε-

ραίας του χωριού η οποία είχε καταστραφεί από

τις πυρκαγιές. Η κεραία τώρα είναι πρόχειρα

αποκατεστημένη και κινδυνεύει να μείνει το χω-

ριό χωρίς τηλεοπτική εικόνα. Παρόλες τις

υποσχέσεις από διάφορους φορείς δεν έχει

ακόμα προχωρήσει η επιδιόρθωση των βλαβών. 

Αγροτικοί δρόμοι 
Οι αγροτικοί δρόμοι όπως και τα γεφύρια (τα

οποία είναι ακόμα κομμένα εξαιτίας των πλημ-

μυρών μετά τις πυρκαγιές) βρίσκονται σε άσχη-

μη κατάσταση παρόλη την πρόχειρη επιδιόρθω-

σή τους. 

Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την πρόσβαση

των συμπατριωτών μας στα χωράφια τους και θα

πρέπει να δοθεί άμεση λύση.  

ΑΙΧΜΕΣ 
Δραματικό  SOS  για  τον  Αλφειό

(ΠΑΤΡΙΣ  30-11-10)
Οι έντονες ανησυχίες που εκφράζονται εδώ

και αρκετά χρόνια από κατοίκους και φορείς στην

Ηλεία, για τη συνεχή όσο και ανεξέλεγκτη ρύ-

πανση του ποταμού Αλφειού, επιβεβαιώνονται

κατά δραματικό τρόπο για μια ακόμη φορά από

την έρευνα του πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με την έρευνα που έκαναν επιστή-

μονες από το πανεπιστήμιο Πατρών  σε τμήματα

του ποταμού σε Αρκαδία και Ηλεία, διαπίστωσαν

υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων τοξικών

αποβλήτων, βαρέων μετάλλων και ενώσεων, χω-

ρίς ωστόσο να γίνουν ενέργειες για την αντιμε-

τώπιση του ζωτικής σημασίας αυτού προβλήμα-

τος...

Στην ίδια έρευνα εξάλλου που επανήλθε στη

δημοσιότητα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι

«κύρια πηγή ρύπανσης είναι η καύση του λιγνίτη

που γίνεται στη Μεγαλόπολη και η τέφρα από την

επεξεργασία που γίνεται από τις μονάδες του λι-

γνίτη όσο και από απόβλητα ελαιουργείων».

Το «καμπανάκι» του κινδύνου για το μεγαλύ-

τερο ποτάμι της Πελοποννήσου χτυπάει εδώ και

αρκετό καιρό, αλλά δυστυχώς τα μέτρα που λαμ-

βάνονται στην πράξη κρίνονται ανεπαρκή.

Απορίες ωστόσο όσον αφορά τη συνεχιζόμενη

ρύπανση του Αλφειού,  προκαλούνται από το γε-

γονός πως εδώ και αρκετούς μήνες έχουν κλεί-

σει οι δύο από τις τρεις παραγωγικές μονάδες με

λιγνίτη που υπάρχουν στη Μεγαλόπολη, χωρίς

όμως να υπάρξουν ανάλογα αποτελέσματα για

τον καθαρισμό του ποταμού…

Διερεύνηση

«Όπως είναι γνωστό σε ένα σημαντικό κομ-

μάτι άρδευσης στην Ηλεία , τροφοδότης είναι ο

ποταμός Αλφειός. Βάσει της έρευνας του πανε-

πιστημίου Πατρών θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ζή-

τημα αν όχι είναι επικίνδυνο, χρήζει περαιτέρω

διερεύνησης αφού τα βαρέα μέταλλα έχουν να

κάνουν με ιχνοστοιχεία τα οποία οδηγούν σε καρ-

κινογενέσεις» ανάφερε στην «Π» ο γεωλόγος και

υποδιευθυντής της ΥΕΒ Ηλείας Ανδρ. Παναγιω-

τόπουλος.

Τα βαρέα μέταλλα σε υψηλότερες συγκεν-

τρώσεις μπορούν να είναι τοξικά και δηλητηρία-

ση μπορεί να προκύψει παραδείγματος χάριν, από

τη μόλυνση πόσιμου νερού (π.χ. σωλήνες μολύ-

βδου), υψηλές συγκεντρώσεις στο περιβάλλον-

τα αέρα κοντά σε πηγές εκπομπής, ή εισαγωγή

μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Τα βαρέα μέταλλα είναι επικίνδυνα επειδή τεί-

νουν να βιοσυσσωρεύονται. Βιοσυσσώρευση ση-

μαίνει αύξηση στη συγκέντρωση μιας χημικής ου-

σίας σε έναν βιολογικό οργανισμό με την πάρο-

δο του χρόνου, συγκρινόμενη με τη συγκέντρω-

ση της χημικής ουσίας στο περιβάλλον. Οι ενώ-

σεις συσσωρεύονται στα έμβια όντα οποτεδήποτε

λαμβάνονται, και αποθηκεύονται γρηγορότερα

από ότι διασπώνται (μεταβολίζονται) ή εκκρί-

νονται.

Να σημειωθεί ότι από τη δημοτική όσο και πε-

ριφερειακή αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δοθεί προ-

τεραιότητα στο συγκεκριμένο πρόβλημα, προ-

κειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που υπάρ-

χουν για τη δημόσια υγεία στην Ηλεία αλλά και

γενικότερα…

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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