
Η
άσχημη και επικίνδυνη κα-

τάσταση του οδικού δι-

κτύου στην περιοχή μας

έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον

ανθρώπων από την ακαδημαϊκή

κοινότητα. Η εφημερίδα μας είχε

στο προηγούμενο φύλλο της φι-

λοξενήσει συνέντευξη με τον κα-

θηγητή κ. Λέκκα, ο οποίος είχε και

προηγουμένως ασχοληθεί με το

θέμα. Σε συνέχεια της επαφής αυ-

τής, ο κύριος Λέκκας αποδέχτηκε

την πρόσκλησή μας και ήρθε στις

29 Απριλίου του 2011 στην Μάκιστο

και έκανε επιτόπια επιθεώρηση της

κατάστασης του οδικού δικτύου

της περιοχής. Τον υποδέχτηκαν οι

πρόεδροι της Μακίστου Πόθος

Επαμεινώντας και της Αρτέμιδας

Κυριακόπουλος Βασίλης, μαζί με

τον πρόεδρο και τον γραμματέα

του Συλλόγου Μακισταίων, ο οποί-

ος είχε και την πρωτοβουλία της

επαφής με τον κ. Λέκκα.

Ο κύριος Λέκκας με την συ-

νεργασία ενός βοηθού του και την

χρήση μηχανημάτων έκαναν αυ-

τοψία στα σημεία ενδιαφέροντος.

Η πρώτη στάση έγινε στο σημείο

Ασίκυλος όπου όπως είναι γνωστό

έγινε η κατολίσθηση του δρόμου σε

μήκος 80 μέτρων. Στο σημείο αυτό

είχε εφιστήσει την προσοχή ήδη

αμέσως μετά τις πυρκαγιές του

2007 ο κύριος Λέκκας και επανέ-

λαβε ότι δεν του προκαλεί καμία εν-

τύπωση η βύθιση αυτή, την οποία

είχε προβλέψει με ακρίβεια. Επίσης

εκτίμησε ότι η πρόχειρη επιδιόρ-

θωση που έχει γίνει με ιδιωτική

πρωτοβουλία δεν προσφέρει λύση

και ότι θα βυθίσει ξανά. Η λύση που

προτείνει είναι μία νέα χάραξη σε

αυτό το σημείο. 

Στην συνέχεια περνώντας από

τον κάτω δρόμο απο την Αρτέμιδα

προς το χωριό ανέφερε ότι χρει-

άζεται, εκτός από διαπλάτυνση

που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό

του πεδίο, να γίνουν ρείθρα για

απορροή των υδάτων διότι ναι μεν

δεν υπάρχει φαινόμενο σε εξέλιξη

αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξει

πρόβλημα.

Επόμενη στάση ήταν στην θέση

Πετσούρια, όπου ο κύριος Λέκκας

γνωμοδότησε ότι είναι ένα σημείο

όπου χρειάζεται παρέμβαση, ενώ η

ανάγκη είχε εντοπιστεί από την αρ-

χική χαρτογράφηση μετά τις πυρ-

καγιές. Χρειάζεται διευθέτηση των

υδάτων από τα ψηλότερα επίπεδα

και ρείθρα για την απορροή και κα-

τεύθυνση των υδάτων, διότι τώρα

ρέουν ανεξέλεγκτα. 

Το πρόβλημα εκτίμησε ότι είναι

κάπως μικρότερης επικινδυνότητας

σε σχέση με τον Ασίκυλο, αλλά

πολύ κρίσιμο διότι δεν υπάρχει

εναλλακτική διαδρομή, δηλαδή άμα

πέσει διακόπτεται η πρόσβαση

στην Μάκιστο.

Έπειτα η επόμενη θέση που

σταματήσαμε ήταν στην θέση Τσί-

ρου, όπου εκτίμησε ότι χρειάζεται

διευθέτηση των υδάτων με ρείθρα

από την περιοχή του Αγίου Γεωρ-

γίου μέχρι το χωριό. 

Επόμενη στάση ήταν στα Λαμ-

πρέικα όπου η κατάσταση είναι

ακριβώς η ίδια όπως στα Πετσού-
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Επιθεώρηση  του  δρόμου  από  τον  καθηγητή κ.  Λέκκα 

Τ
α έργα για την αποχέτευση

με βιολογικό καθαρισμό

στην Αρτέμιδα από τους

ανάδοχους εργολάβους συνεχί-

ζονται, στα πλαίσια της αποκα-

τάστασης του πυρόπληκτου χω-

ριού από την Κυπριακή Δημοκρα-

τία.

Μετά την αποπεράτωση του

έργου την πλήρη ευθύνη λει-

τουργίας και συντήρησης θα την

αναλάβει ο Δήμος Ζαχάρως. Το

κόστος λειτουργίας απ’ ότι πλη-

ρωφορηθήκαμε είναι αρκετά με-

γάλο. Για το χωριό μας το βάρος

της αποκατάστασης το ανέλαβε ο

όμιλος Βαρδινογιάννη και προ-

σέφερε καινούριες οικίες στους

χωριανούς μας. Όμως στο πρό-

γραμμα της αποκατάστασης δεν

συμπεριλήφθηκε πρόβλεψη για

αποχέτευση. Μετά από συνεν-

νόηση που είχαμε με τον πρόεδρο

του χωριού μας Επαμεινώντα

Πόθο αποφασίσαμε να προτεί-

νουμε κατασκευή δικτύου απο-

χέτευσης στο χωριό μας που να

απολήγει στον βιολογικό καθαρι-

σμό που δημιουργείται στην Αρ-

τέμιδα. Στην συνέχεια προωθή-

σαμε το αίτημά μας και απευθυν-

θήκαμε σε παράγοντες του Δήμου

και πιο συγκεκριμένα στον Αντι-

δήμαρχο Λαμπρόπουλο Νικόλαο.

Ο κύριος Αντιδήμαρχος αποδέ-

χτηκε το εύλογο της πρότασης

και δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει

το θέμα καθώς θεωρεί ότι ο Δή-

μος πρέπει να υποστηρίζει αντί-

στοιχες περιπτώσεις σε όμορα

Δημοτικά Διαμερισμάτα, όπως

για παράδειγμα θα μπορούσε να

γίνει σε Κακόβατο-Νεοχώρι.

Ο Δήμος ας δείξει κατανόηση

στο θέμα αυτό και να πράξει τα

δέοντα για την ένταξη της Μακί-

στου στο αποχετευτικό δίκτυο

με βιολογικό καθαρισμό. Η Μακι-

στία παρακολουθεί στενά το θέμα

και θα σας πληροφορεί σχετικά.

Αποχέτευση – Βιολογικός  καθαρισμός 
στην  Αρτέμιδα  και  προοπτική  για  την  Μάκιστο 

Συνέχεια στη σελ. 6

83 

Ο κ. Λέκκας μαζί με μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
και ο Πρόεδρος Νώντας Πόθος με φόντο τη Μάκιστο στη θέση Τσίρου 

Ημερήσια  εκδρομή  του  Συλλόγου 

Ο Σύλλογος αποφάσισε να διοργανώσει για τα μέλη και τους φίλους

του εκδρομή την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011 για Λούσιο – Μονή Αγ. Ιωάν-

νη Προδρόμου – Λιμποβίτσι (Σπίτι Κολοκοτρώνη). Στην εκδρομή θα μπο-

ρούν να συμμετάσχουν όλες οι ηλικίες καθώς θα περιλαμβάνει ράφτινγκ,

καγιάκ και ραπέλ στον Λούσιο για τους νεότερους, αλλά και για όσους

βαστάν τα κότσια τους. Για τους μεγαλύτερους, αλλά και όσους θέλουν

κάτι πιο ήρεμο επίσκεψη στην μονή Αγ. Ιωάννη Προδρόμου και Λιμπο-

βίτσι. Η Μονή είναι κτισμένη σ’ έναν βράχο στην αριστερή πλευρά του

Λουσίου τον 16ο αιώνα, διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη με περίπου 1.000

τόμους και την επισκέπτονται πολλοί κάθε χρόνο. Δηλώστε συμμετοχή

στα τηλέφωνα 6972719139 (Φώτης Βλάχος) και 6976675341 (Γρηγορό-

πουλος Δημήτρης)! 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 

Εκδότης-Διευθυντής:
Φώτης Βλάχος  

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

Αρχισυντάκτης:
Διονύσης Κοκκαλιάρης  

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Ρούμελης 107 Αργυρούπολη 

Τ.Κ. 16451 
Τηλ.: 210 9960819 

Ηλεκτρ.ταχυδρομείο:

makistia@gmail.com

* * *
• Ανώνυμες επιστολές

δε δημοσιεύονται.

• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

• Τα άρθρα, οι συνεργασίες και οι

αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.

• Τα ενυπόγραφα άρθρα

δεν εκφράζουν απαραίτητα

τη σύνταξη της εφημερίδας.

Ηλεκτρονική 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 

Σ
το τεύχος αυτό η σημείωση της έκδοσης θέλει να
αφιερώσει λίγο χώρο σε έναν πολύ αγαπητό μας συ-
νεργάτη και φίλο, τον Γιάννη Καρπούζη, ο οποίος

μας άφησε για το τελευταίο του ταξίδι πρόσφατα. Ο Γιάν-
νης ήταν ο τυπογράφος μας εδώ και αρκετά χρόνια, και
η βοήθεια του για την έκδοση της εφημερίδας μας ήταν
ανεκτίμητη. Άνθρωπος ντόμπρος και μερακλής, επιμε-
λούνταν πάντα την εφημερίδα μας, καθώς και αμέτρητες
άλλες εφημερίδες τοπικών συλλόγων και φορέων, αγω-
νιώντας όσο και εμείς για το τελικό αποτέλεσμα. Μαζί με
την σύζυγό του Αριστέα και τους δύο γιούς του Κώστα
και Άρη δουλεύαμε σκληρά για να βγάζουμε κάθε φορα
την εφημεριδούλα μας. Γερός ερασιτέχνης λαογράφος,
με μεγάλη αγάπη για την λαϊκη μας παράδοση, προσέφερε
αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα στην εφημερίδα μας, ενώ οι
συζητήσεις μαζί του ήταν διδακτικές και απολαυστικές.
Το έργο του θα το συνεχίσει η οικογένειά του και όλοι οι
υπόλοιποι θα τον θυμόμαστε με πολύ όμορφες αναμνή-
σεις. Ας μείνει σαν κληροδότημά του η αγάπη όλων μας
για την λαϊκή ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.  

Κοινωνικά 
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

• Ο Γιάννης Λαμπρόπουλος του Δημή-

τρη και της Θάλειας, τον Οκτώβρη του

2010, πήρε το πτυχίο του από τη Σχολή

Αγρονόμων-Τοπογράφων του ΕΜΠ και

διατηρεί Τεχνικό Γραφείο στο Ίλιον, στην

οδό Φιλοκτήτου 124.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραφείο: 2102615095 

κιν: 6978597857

• Η Ελένη Λαμπροπούλου του Δημήτρη

και της Θάλειας, στις 6 Ιουνίου 2010, πήρε

το πτυχίο της, απο τη Σχολή Εσωτερι-

κής  Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και

Σχεδιασμού Αντικειμένων, του ΑΤΕΙ Αθή-

νας.

• Η Ελεάννα Κοκκαλιάρη του Δημητρί-

ου και της Αθανασίας παρέλαβε το Δί-

πλωμα του Αρχιτέκτονα-Μηχανικού από το

Ε.Μ.Π. Η σχετική τελετή έλαβε χώρα στην

Αίθουσα Τελετών του Ε.Μ.Π. στο κεντρικό

κτίριο της Πατησίων την Πέμπτη 7 Ιουλίου

2011.

ΓΑΜΟΣ 
• Στις 2-7-2011 στον Ιερό Ναό Τιμίου

Προδρόμου Σχίνων Ζαχάρως τέλεσαν το

γάμο τους ο Γεώργιος-Μάριος και η Πα-

ρασκευή. 

Οι οικογένειες Σταυρούλας Καλαν-

τζαντωνάκη, Σεράρ Ζουλιέν και Στέργιου,

Αρετής Λαμπρόπουλου. 

Ακολούθησε γλέντι στη παραλία Νεο-

χωρίου. 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ 
Στο προηγούμενο φύλλο στην απο-

χαιρετιστήρια αναφορά μας «Καλό Ταξίδι

Ντίνα» εκ παραδρομής την αναφέραμε ως

Ντίνα Αθανασοπούλου και όχι ως Ντίνα

Αθανασοπούλου-Πρασσά που είναι και το

σωστό. Ζητούμε συγγνώμμη από τους οι-

κείους της και ιδιαίτερα από τον σύζυγό της

Πρασσά Αθανάσιο.  

Ας  τους  μιμηθούμε 
Γκούμας Ρήγας ..................................................50€ 

Κουνάδης Φώτης ................................................50€ 

Καστής Παναγιώτης ..........................................50€ 

Μπίθας Δημήτρης ..............................................20€ 

Κυριακόπουλος Γρηγόρης ..................................20€ 

Κοσμόπουλος Γιώργος ......................................20€ 

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την οι-

κονομική ενίσχυση. 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ:

Κοκκαλιάρης Στάθης 6972013232, Βλάχος Φώτης 6972719139, 

Αργυροπούλου Γιούλα 210 5912400 

Συμμετοχή 

Αρθρογραφία

Προσκαλούμε όσους συγ-
χωριανούς, πατριώτες αλλά και
γενικά συνδρομητές ή φίλους
της Μακιστίας θέλουν, να συν-
δράμουν με κείμενα και άρθρα
στην ύλη της εφημερίδας. Η
βοήθεια όλων είναι ευπρόσδε-
κτη, για να μπορέσουν να ανε-
βάσουμε το επίπεδο της εφημε-
ρίδας αλλά και της επικοινωνίας
μας γενικότερα.  

Mείωση  Eισφορών
Υπενθυμίζουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου λαμβά-

νοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση της χώρας
αποφάσισε να μειώσει τις συνδρομές των μελών του.
Πιο συγκεκριμένα καταργήσαμε το κόστος εγγραφής
από 20 σε μηδέν ευρώ, την ετήσια συνδρομή από 20
σε 15 ευρώ, για ανδρόγυνο από 40 σε 20 ευρώ και για
μόνιμους κατοίκους, φοιτητές, στρατευμένους ανέρ-
γους στην συμβολική τιμή του 1 ευρώ. Παρακαλούμε
όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμμότητές τους
αναγνωρίζοντας με καλή διάθεση την πρωτοβουλία
αυτή και βοηθώντας έτσι ουσιαστικά και τις δραστη-
ριότητες του Συλλόγου, καθώς οι εισφορές είναι η κυ-
ριότερη, σχεδόν η μοναδική, πηγή εσόδων του Συλ-
λόγου μας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΣΤΗΝ  ΑΡΤΕΜΙΔΑ 
Φίλοι από την Αρτέμιδα, συγγενείς και συγχωριανοί των θυμάτων του χωριού

από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 ζήτησαν να σας ενη-

μερώσουμε ότι στις 24 Αυγούστου του 2011 θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο, όπως

και κάθε χρόνο, στο σημείο όπου βρήκαν τον τραγικό θάνατο οι πατριώτες μας. Πα-

ρακαλούνται όσοι θέλουν να παρεβρεθούν. 
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Την Δευτέρα της Λαμπρής μετά την λειτουργία του Αγίου Γεωργίου

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Συλλόγου για την ανασύσταση των

οπωροφόρων δέντρων. Ήταν η συνέχεια της επιτυχημένης δεντροφύ-

τευσης που είχε κάνει ο Σύλλογος το 2008.

Ήταν μία συμβολική και πρωτότυπη εκδήλωση, με την προοπτική να

μπολιάσουμε όλα τα δέντρα του χωριού. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε

από τον κόσμο στο χωριό αλλά και από γύρω χωριά και συμμετείχαν και

νεά παιδιά. Με την παρουσία του Δ.Σ. του Συλλόγου, πρώην μελών του

Δ.Σ. του Συλλόγου, του Προέδρου του χωριού και του Αντιδημάρχου Ζα-

χάρως το κλίμα ήταν μετά από καιρό ενωτικό. Μάλιστα ο αντιδήμαρχος

δεσμέυτηκε ότι θα προσπαθήσει να εξασφαλιστεί και συνεργασία του Δή-

μου Ζαχάρως ώστε να γίνει ακόμη και δενδροφύτευση νέων δένδρων.

Όπως είχαμε προγραμματιστεί κεντρώσαμε τις αγραπιδιές για να τις

κάνουμε αχλαδιές.

Η επιτυχία των νέων βλαστών άγγιξε το 100% κατά μήκος των δρό-

μων αλλά και σε διάφορα χωράφια.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές ανάγκη είναι να αποκατασταθούν

και διατηρηθούν οι παραδοσιακές ποικιλίες  του χωριού μας ως παρα-

καταθήκη των παππούδων μας, ώστε η νέα γενεά κάποτε να λέει ότι τρώ-

με αχλάδια από τα δέντρα που κεντρώσαμε για να ζήσουμε ζωντανά τις

γεύσεις των φρούτων των πατεράδων και των παππούδων  μας. 

Ανασύσταση  
οπωροφόρων  δένδρων 

Απαντητική  επιστολή  
του  Πρέσβη  της  Ιαπωνίας 

Μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία που συγκλόνισε όλο

τον κόσμο, όπως είχε γίνει και με τις πυρκαγιές το 2007 στον τόπο μας,

το προεδρείο του συλλόγου απέστειλε επιστολή συμπαράστασης στον

δοκιμαζόμενο λαό της Ιαπωνίας. Είχαμε την τιμή την επιστολή μας να

την απαντήσει ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, την απάντηση του

οποίου σας παραθέτουμε παρακάτω. 

Ζαχάρω Ηλείας,14 Ιουλίου του 2011

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ερχόμενοι σε συμφωνία με τις βασικές αρχές

και στόχους που έχουμε θέσει στο καταστατικό

μας, τα μέλη του «ΓΑΙΑ» ως εθελοντική ομάδα

εργασίας, που την αποτελούν πολίτες από

Ηλεία, Αρκαδία, Μεσσηνία και Αχαΐα, αποφασί-

σαμε την προώθηση της ιδέας για την διοργά-

νωση ενός φεστιβάλ, που το ονομάσαμε ΦΕ-

ΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - στην κεντρική

πλατεία της Ζαχάρως τον Αύγουστο- κάτι που θε-

ωρούμε ότι θα δημιουργήσει την αλληλεγγύη και

την συνεργατικότητα ανάμεσα στις τοπικές κοι-

νωνίες.

Ευελπιστούμε αυτό το φεστιβάλ να καθιε-

ρωθεί και να γίνεται κάθε Αύγουστο στην περιοχή

και να συγκεντρώνει κατοίκους από τους παρα-

πάνω νομούς, σαν μια ετήσια πολιτιστική γιορ-

τή- ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά η κοινοτική

συλλογικότητα και να κάνουμε πράγματα μαζί για

το καλό του τόπου.

Η βασική ιδέα είναι, στο φεστιβάλ να συμ-

μετάσχουν ως συνδιοργανωτές μαζί με το κίνη-

μα ΓΑΙΑ, οι κοινότητες με τους πολιτιστικούς συλ-

λόγους και τα προεδρεία, το καθένα με το περί-

πτερό του, όπου οι κάτοικοι θα παρουσιάζουν τα

παραδοσιακά προϊόντα από το κήπο τους, πα-

ραδοσιακά γλυκά και τρόφιμα, έργα λαϊκής τέ-

χνης ενώ μέσα από φωτογραφικό υλικό κι έντυ-

πα, θα έχουν την δυνατότητα να προβάλλεται κι

η πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου.

Με τραγούδι, μουσική, ενημερωτικές ομι-

λίες και σχετικά έντυπα πάνω σε θέματα παρα-

δοσιακής γεωργίας και κηπουρικής κι ανακύ-

κλωσης- με σεβασμό στην βιοποικιλότητα, ελ-

πίζουμε με την εθελοντική εργασία όλων, να

πραγματοποιήσουμε ένα ωραίο πανηγύρι που θα

μας ανεβάσει σε επίπεδα συλλογικότητας και δη-

μιουργίας.

Ως ημερομηνία έναρξης του φεστιβάλ, ορί-

σαμε κατ' αρχάς την 12 Αυγούστου και οι μέρες

που θα διαρκέσει θα εξαρτηθεί από την συμμε-

τοχή των κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλ-

λόγων σ' αυτή μας την πρόσκληση.

Με το σκεπτικό ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΕΝ

ΜΠΟΡΕΙ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥ-

ΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ,

Σας ευχαριστούμε κι ευελπιστούμε σε μια  αρ-

μονική συνεργασία όλων μας, για το καλό του τό-

που.

Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών «ΓΑΙΑ» 

Δηλώσεις συμμετοχής, 

στα τηλ. 6936556521, 69725032452 

Από το κίνημα ελεύθερων πολιτών ΓΑΙΑ 
Λάβαμε ενημέρωση σχετικά με ένα φεστιβάλ που θέλει να διοργανώσει το κίνημα ελεύθερων πολιτών ΓΑΙΑ. 

Όσοι πιστοί προσέλθετε 
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Ό
ταν σε ενα ιερό χώρο καταστραφεί ο

ναός παύει να είναι τόπος λατρείας και

μετά από πολλά χρόνια μεταβάλλεται

απλώς σε ένα τοπωνύμιο. Έτσι στην Μάκιστο

π.χ. υπάρχει ο Παντελέημονας, Αϊλιάς κ.α.

Το μυαλό πάει σε κάποια περιοχή αλλά όχι

σε εκκλησία.

Όταν λέμε Αρτέμιδα δεν έρχεται στο νου

μας κάποιος ναός ή ιερός χώρος αλλά μία πε-

ριοχή πάνω από του Κουμουθέκρα.

Ποια είναι όμως πραγματικά η ιστορία αυτού

του ναού; Σε ποια Αρτέμιδα ήταν αφιερωμένος;

Δεν είμαι αρχαιολόγος, ούτε καν φιλόλογος.

Αλλά αφού μέχρι σήμερα κανένας ειδικός της

περιοχής μας δεν έκανε αυτή την προσπάθεια

θα το τολμήσω ζητώντας προκαταβολικά την

επιείκειά σας και κυρίως την επιείκεια και την εύ-

νοια της Θεάς. 

Ρώτησα τους παλιούς και μου έλεγαν διά-

φορα: «Έκαναν ανασκαφές οι Άγγλοι». «Στην

κατοχή έκαναν ανασκαφές οι Γερμανοί και τα

ευρήματα τα φόρτωσαν στα μουλάρια και τα

πήραν». «Βρήκαν χρυσά… και διάφορα άλλα». 

Πήγα σε βιβλιοθήκες. Τα στοιχεία και οι φω-

τογραφίες που παραθέτω σε αυτή την εργασία

προέρχονται απο τις ανακοινώσεις του Γερμα-

νικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 1.

Η θεά Άρτεμις λατρευόταν ευρέως στην

Ηλεία και την Τριφυλία (σημερινή επαρχία

Ολυμπίας). 

Στην αρχαία Ολυμπία υπήρχαν επτά ναοί της

θεάς Αρτέμιδος και μόνο ο Δίας είχε περισσό-

τερους. Στο πέρασμα του χρόνου ο ναός χάθηκε

κάτω από το χώμα  και με τον καιρό έσβησε  και

από τις μνήμες των ανθρώπων.

Η ανακάλυψή του έγινε από τους Γερμανούς

Kurt Mueller και Fritz Weege το 1907(Σέ ολα τα

γερμανικά κείμενα δεν αναφέρεται άλλο όνο-

μα). Όμως από τα συμφραζόμενα και από την

επεξεργασία των φωτογραφιών προκύπτει ότι

εκτός από τον Weege, που φαίνεται στις φω-

τογραφίες, και από τον Muller, που χειριζόταν

την πολύπλοκη φωτογραφική μηχανή της επο-

χής εκείνης, υπήρχε και άλλο πρόσωπο, μάλλον

μελαχροινό, που δεν ήταν εργάτης και πρέπει

να ήταν ο Δρ. Georg Karo. Πιθανολογώ ότι ήταν

Έλληνας με το όνομα Γεώργιος Κάρος, Δόκτωρ

αρχαιολογίας και ουσιαστικά αυτός πρέπει να

διεύθυνε τις ανασκαφές αφού οι άλλοι δύο ήταν

νέοι και άπειροι που είχαν πάρει υποτροφία για

κάποια διατριβή στην Ελλάδα. Η έρευνα πάνω

σε αυτό δεν έχει τελειώσει και θα επανέλθω.)

Μετά το τέλος των ανασκαφών  στον Κακ-

κόβατο, επισκέφθηκαν την περιοχή Ψηλά Λι-

θάρια κοντά στο Κομποθέκρα (όπως γράφει το

γερμανικό κείμενο) επειδή είχαν πληροφορίες

για πιθανά αρχαία μνημεία. Εντόπισαν εύκολα

το σημείο του ναού.

Οι τερακότες 2-πήλινες παραστάσεις –της γε-

ωμετρικής περιόδου που βρίσκονταν επιφανει-

ακά σκορπισμένες ήταν ίδιες με αυτές της Ολυμ-

πίας. Από τις ανασκαφές που ακολούθησαν

εδείχθη ότι η τεχνοτροπία του τεμένους ήταν

άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη της Ολυμπίας.

Δεν μπορούσε  άλλωστε να είναι αλλιώς.

Ασφαλώς οι καλύτεροι τεχνίτες παρέμειναν στο

κεντρικό εργαστήρι (Ολυμπία) όπου ήταν και οι

μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής. Η τέχνη

όμως εξαπλωνόταν στην γύρω περιοχή όπου θα

υπήρξαν αρχιτέκτονες και τεχνίτες μικρότερης

μεν εμβέλειας, αλλά με εμπειρίες και γνώσεις

που είχαν αποκτήσει στην Ολυμπία.

Η ανασκαφή έγινε από 24-30 Μαΐου 1908

από τους Muller και Weege (και Κάρος σ.σ.)

Απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο είκοσι εργάτες

την ημέρα από τα γύρω χωριά (Κουμουθέκρα,

Μάκιστος, Σμέρνα, Γκρέκα). Το κόστος της

ανασκαφής ανήλθε  σε 637 δρχ., 485 Μάρκα3 πε-

ρίπου. Ο Γερμανός καθηγητής  πανεπιστημίου

Doerpfeld επισκέφτηκε δύο ημέρες τον χώρο

των ανασκαφών και μελέτησε τα υπολείμματα

του ναού. Επίσκεψη έκανε και ο έφορος αρ-

χαιοτήτων (υποθέτω Ολυμπίας) Α. Σκιάς.

Από την ανασκαφή ανασύρθηκαν περ. 500

ευρήματα. Ένα πέμπτο από αυτά ανήκουν στην

γεωμετρική εποχή.

Οι Γερμανοί ανασκαφείς -όπως γράφουν-

αποφεύγουν να δώσουν στατιστικά στοιχεία των

ευρημάτων και να βγάλουν συμπεράσματα από

αυτά διότι:

1. Ο ναός είχε συλληθεί από λαθροανα-

σκαφείς γι’ αυτό και πολλές τερακότες ηταν δια-

σκορπισμένες και πάρα πολλές κατεστραμένες

(δεν είχαν οικονομική αξία).

2. Η ανασκαφή έγινε σε πολύ μικρό μέρος

του τεμένους και της γύρω περιοχής.

3. Πολλά νομίσματα μπρούτζινα είχαν κα-

ταλήξει στο εμπόριο αρχαιοτήτων στα τέλη του

1800, ιδιαίτερα εκείνα με την ένδειξη προ-

έλευσης ΟΛΥΜΠΙΑ που είχαν μεγάλη ζήτηση

(άρα  πιθανόν και από την Αρτέμιδα). 

Δεν βρέθηκε άγαλμα ή η βάση του, που θα

προσδιόριζε σε ποιο θεό είχε αφιερωθεί ο

ναός, ούτε κάποιες επιγραφές.

Δύο σημαντικά ευρήματα όμως έδωσαν

απάντηση στο ερώτημα σε ποιο θεό ανήκε ο

ναός.

Ένας μπρούτζινος καθρέπτης χειρός που

έφερε την επιγραφή:

hΙΑΡΟΝ ΑΡΤΑΜΙΤΟΣ ΛΙΜΝΑΤΙΟΣ

Ο καθρέφτης ανάγεται στο δεύτερο ήμισυ

του 6ου π.Χ. αιώνα. Αφού χρησιμοποιήθηκε κά-

ποια χρόνια εν συνεχεία προσεφέρθη ως ανά-

ΑΡΤΕΜΙΣ    ΛΙΜΝΑΤΙΣ    (ΑΡΤΕΜΙΔΑ)
Σκοπός  αυτής  της  προσπάθειας  είναι  να  γνωρίσει  ο  κάθε  κάτοικος  της  περιοχής  

αγρότης,  κτηνοτρόφος,  κυνηγός,  περιπατητής,  την  ιστορία  και  τον  πολιτισμό  του  τόπου. 

Η  γνώση  θα  τον  βοηθήσει  να  τον  προστατεύσει  και  να  τον  μεταφέρει  στις  επόμενες  γενιές.  

Photo4:  DAI 1908 
Η φωτογραφία με φόντο την βουνούκα μας δίνει μία άποψη από τις ανασκαφές στην Αρτέμιδα.

Οι δύο που δεν κρατούν εργαλεία προφανώς είναι ο Γερμανός Weege και ...μάλλον
ο Κάρος. Ο Mueller έβγαζε την φωτογραφία. Παρεμπιπτόντως, ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η ενδυματολογία των Ελλήνων.

Συνέχεια στη σελ. 5
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θημα στην Θεά στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα

και τότε χαράχθηκε και η γραφή.

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα είναι μια

ομφαλοειδής φυάλη μπρούτζινη που σύμφωνα

με τον τύπο της ανήκει στην κλασική εποχή. Δό-

θηκε ως ανάθημα στην Θεά στις αρχές του 4ου

αιώνα π.Χ. και φέρει κομψή επιγραφή στην άκρη

της:

ΑΡΤΕΜΙ  ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΣ  ΑΝΕΘΗΚΕ

Για άγνωστο λόγο το όνομα της Αρτέμιδος

ΑΡΤΕΜΙΤΙ (Δοτική) δεν χαράκτηκε πλήρως

ενώ το κενό όπως φαίνεται από την φωτογρα-

φία της μακέτας αντιστοιχεί ακριβώς στη συλ-

λαβή που λείπει (ΤΙ ). Η χρήση του τ αντί του δ

π.χ. Αρτέμιτος αντί Αρτέμιδος  οφείλεται  μάλ-

λον σε κάποια διάλεκτο  και δεν ασχολήθηκα

περισσότερο. Άλλωστε είναι δύο κοντινά σύμ-

φωνα (οδοντικά). Ίσως κάποιος φιλόλογος μας

ενημερώσει σχετικά.

Τα δύο αυτά σημαντικά ευρήματα ανασύρ-

θηκαν από το Άδυτο του ναού και τεκμηριώνουν

ότι αυτός ανήκει στην Αρτέμιδα με την επίκληση

Λιμνάτιος. Σήμερα ευρίσκονται στον χώρο φύ-

λαξης του μουσείου της αρχαίας Ολυμπίας όπου

έγινε και η φωτογράφιση5. Η λαβή του καθρέ-

φτη μάλλον κατά την επεξεργασία έσπασε και

επανακολλήθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί κά-

ποια παραμόρφωση.

Ακολουθούν φωτογραφίες των δύο ευρη-

μάτων καθώς και φωτογραφίες των μακετών

από το γερμανικό κείμενο.

Το σχήμα b δείχνει τη διακόσμηση της λα-

βής του καθρέφτη πριν την χάραξη της γραφής.

Υπάρχει όμως και ένα τρίτο εύρημα το

οποίο δεν βρήκαν οι ανασκαφείς. Ένα δακτυ-

λίδι με χρυσή πλακέτα και ασημένιο δακτύλιο

(ο οποίος είχε κοπεί). Η πλακέτα έφερε παρά-

σταση της Θεάς Αρτέμιδος. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες το είχε βρει ο αείμνηστος συμπα-

τριώτης μας Αριστομένης Λαμπρόπουλος κάτω

από τον χώρο του ναού. Αυτό μου το επιβε-

βαίωσε και ο γιος του, σε μια πρόσφατη συνο-

μιλία μου μαζί του, ο αγαπητός Γεώργιος Λαμ-

πρόπουλος. Από αυτό το δακτυλίδι, ο σημερι-

νός πρόεδρος του Συλλόγου Μακισταίων Στά-

θης Κοκκαλιάρης αποτύπωσε την παράσταση

της Θεάς Αρτέμιδας το 1994 και χρησιμοποιείται

από τότε ως λογότυπος της Μακιστίας. Το δα-

κτυλίδι χάθηκε κατά την διάρκεια κυνηγιού στο

όρος Λαπίθας. Το πιο πιθανό είναι να έχουν βρε-

θεί και άλλα αντικείμενα με επιγραφές και ίσως

με την ευκαιρία αυτή να έρθουν στην επιφάνεια. 

Νομίζω ότι μέχρι εδώ δώσαμε πολλά στοι-

χεία και ντοκουμέντα ώστε να ξέρουμε ακριβώς

τι έγινε, χωρίς αλλοιώσεις, από τη μεταφορά

δια στόματος από γενιά σε γενιά.

Ξεκαθαρίσαμε ότι τις ανασκαφές τις κάνα-

νε Γερμανοί το 1908 και ο ναός είναι της Αρ-

τέμιδος με την επίκληση Λιμνάτιος. Για το πε-

ρίεργο αυτής της επίκλησης, τα ευρήματα και

τον ναό  θα συνεχίσουμε στα επόμενα τεύχη.

Αβραάμ  Βλάχος, Ιούνιος 2011

Για σχόλια, πληροφορίες, διορθώσεις, κρι-

τική  απευθυνθείτε:

e-mail: avlachos@otenet.gr

Διεύθυνση: Λεβαδείας 59, 165 61 Γλυφάδα
1 Mitteilungen des kaiserlich deutschen ar-

chaeologischen Instituts 33, 1908, σελ. 323 και

επ.

Mitteilungen des deutschen archaeologis-

chen Instituts 39 1981 σελ. 25 και επόμενα. 

Mitteilungen des deutschen archaeologis-

chen Institut 33 1978 σελ. 45 και επόμενα. 
2 Λατιν. terra cotia σημαίνει ψημένη γη

(LivePedia.gr). 
3 Δηλ. η ισοτιμία τότε ήταν 1DM=1,3134

Δρχ!! Για το ευρώ η Δρχ  κλείδωσε 1DM=174,22

δρχ. 

Η δραχμή σε αυτό το διάστημα υπετιμήθη

έναντι του ΓΜ κατά 13.165% !!  

Άλλη μια πληροφορία που βγαίνει από όλα

αυτά είναι ότι οι εργάτες τότε έπαιρναν 4-5 Δρχ.

μεροκάματο.    
4 Η επεξεργασία και μεταφορά των φωτο-

γραφιών από το γερμανικό έντυπο καθώς και η

φωτογράφιση στο Μουσείο αρχαίας Ολυμπίας

έγινε από την Μαρία Βλάχου-Μιγδάνη. 
5 Ευχαριστούμε την Εφορία  Αρχαιοτήτων

αρχαίας Ολυμπίας για την έκδοση της αδείας

και προσωπικά την κ. Λεβεντούρη για την δι-

ευκόλυνση που μας παρείχε.

Η βάση για την προσέγγιση αυτών των πη-

γών είναι οι πληροφορίες μετά από πολλαπλές

επισκέψεις σε διάφορους φορείς που συνέλε-

ξε ο αδελφός μου Βλάχος Φώτης. 

ΑΡΤΕΜΙΣ    ΛΙΜΝΑΤΙΣ    (ΑΡΤΕΜΙΔΑ) 

Το σχήμα b δείχνει τη διακόσμηση της λαβής του καθρέφτη πριν την χάραξη της γραφής.

Συνέχεια από τη σελ. 4 
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ρια, όπου μας είπε ότι δεν πρέπει

να ανησυχούμε άμεσα για το νε-

κροταφείο, αλλά πρέπει οπωσδή-

ποτε να γίνουν έργα διευθέτησης

της απορροής των υδάτων με ρεί-

θρα, που να ξεκινάει από ψηλά

ώστε να μην επιβαρύνεται το κάτω

μέρος.

Στην συνέχεια μας ζήτησε οδη-

γίες για το πως θα πάει στην Πλα-

τιάνα για να δει ένα έργο το οποίο

είχε προτείνει και πληροφορήθη-

κε ότι πραγματοποιείται. 

Δεν γνώριζε ότι πάει απευθεί-

ας από το χωριό και αυτό τον έκα-

νε να εκτιμήσει ότι όλες οι πα-

ρεμβάσεις που είχε προτείνει για

τον δρόμο μας, αποκτούν ακόμα

μεγαλύτερη αναγκαιότητα, καθώς

υποστηρίζουν έναν σημαντικό για

την περιοχή άξονα. 

Τον συνοδεύσαμε μέχρι την εί-

σοδο της Πλατιάνας, εκεί ακριβώς

που ξεκινάει το έργο αντιστήριξης

του βουνού πάνω από το χωριό. 

Είδε το έργο που έχει ολο-

κληρωθεί και δήλωσε πολύ ικανο-

ποιημένος αφού άλλωστε ήταν

δική του πρόταση. Του ευχηθήκα-

με καλό δρόμο και μας υποσχέ-

θηκε ότι θα είναι στο πλευρό μας

για την οριστική λύση του προ-

βλήματος, στο οδικό μας δίκτυο. 

Επιθεώρηση  του  δρόμου  
από  τον  καθηγητή  κ.  Λέκκα 

Διεθνής  βράβευση  από  τον  ΟΗΕ  

στην  Ήλεια  Βουλευτή  

Διονυσία-Θεοδώρα  Αυγερινοπούλου Συνέχεια από τη σελ. 1

Τ
ο διεθνές βραβείο «GREEN

STAR» (Πράσινο Αστέρι) απο-

νεμήθηκε στις 18 Μαΐου 2011,

σε ειδική τελετή στη Βέρνη της Ελ-

βετίας, στη Βουλευτή Επικρατείας

Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώ-

ρα, για την εθελοντική της δράση

στην αποκατάσταση του κοινωνικού

και οικονομικού ιστού, των οικοσυ-

στημάτων σε περιοχές που επλή-

γησαν από φυσικές καταστροφές,

καθώς και για τις προτάσεις της για

την πρόληψη, την προετοιμασία και

την αντιμετώπιση των φυσικών κα-

ταστροφών, και συγκεκριμένα για

την Αϊτή, το Πακιστάν, την Μέση

Ανατολή και την Ζαχάρω. 

Το Βραβείο, κοινή πρωτοβουλία

του Περιβαλλοντικού Προγράμματος

του ΟΗΕ (UNEP), του Γραφείου

του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Αν-

θρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA)

και του Διεθνούς Πράσινου Σταυρού

(GREEN CROSS INTERNATIONAL)

απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε

προσωπικότητες, ομάδες, φορείς

και κράτη, που σχεδίασαν και εφάρ-

μοσαν μέτρα για την πρόληψη και

την αντιμετώπιση των περιβαλλον-

τικών επιπτώσεων από τεχνολογικά

ή βιομηχανικά ατυχήματα, φυσικές

καταστροφές ή πολυδιάστατες έκτα-

κτες ανάγκες. 

Το Βραβείο αυτό το αφιέρωσε

στον λαό της Ηλείας την Τετάρτη 22

Ιουνίου 2011 σε ειδική τελετή που

έγινε στην Αρχαία Ολυμπία. 

Λόγω του ότι στην δράση αυτή

συμπεριλαμβανόταν και το δικό μας

οδικό δίκτυο Ζαχάρω-Αρτέμιδα-Μά-

κιστος-Χρυσοχώρι αλλά και της ευ-

ρύτερης περιοχής (με επερωτήσεις

στη Βουλή) της αποστείλαμε συγ-

χαρητήρια επιστολή την οποία είχε

την καλοσύνη να μας απαντήσει.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ

“Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ”

Ερυμάνθου 10- Ηλιούπολη Τ.Κ. 16344 Αθήνα

Τηλ: 210-9704394, κιν.: 6972719139

email: makistia@gmail.com

Πληρ: Βλάχος Φώτης

Ηλιούπολη ,27/06/2011

Αρ.πρωτ.75

Κυρία Αυγερινοπούλου,

η  «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» και το Δ.Σ του Συλλόγου Μακισταίων Ολυμπίας σας

συγχαίρει για το βραβείο  «Πράσινο Αστέρι»  που σας απένειμαν τα Ηνω-

μένα Έθνη, στις 18/05/2011.

Γνωρίζουμε ότι στον αγώνα σας αυτό συγκαταλέγεται και η απο-

κατάσταση του δικού μας οδικού δικτύου Ζαχάρω-Μάκιστος-Χρυσοχώρι,

με τις σχετικές επερωτήσεις που έχετε καταθέσει στη Βουλή των Ελ-

λήνων. Ο συγκεκριμένος δρόμος που καταστράφηκε μετά τις φωτιές του

2007 έχει πρόχειρα διορθωθεί στο σημείο της βύθισής του, αλλά είναι

βέβαιο ότι με τις πρώτες βροχές θα ξαναβουλιάξει.

Αναμένουμε τις επόμενες ενέργειές σας, που θα βοηθήσουν να δω-

θεί μία ολοκληρωμένη λύση στο ζήτημα αυτό.

Για  το  Δ.Σ

Ο  Πρόεδρος                                              Ο  Γεν. Γραμματέας

Κοκκαλιάρης Στάθης                                          Βλάχος Φώτης

Απάντηση κ. Αυγερινοπούλου 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Γενικέ Γραμματέα του Συλ-
λόγου Μακισταίων Ολυμπίας "Η Μάκιστος", σας ευχαριστώ θερμά για τη
συγχαρητήρια επιστολή σας σχετικά με το βραβείο "Πράσινο Αστέρι".

Κάνω ό,τι είναι δυνατό για τη στήριξη της πατρίδας μας και του Νο-
μού Ηλείας ιδιαίτερα.

Θα προβώ σε περαιτέρω ενέργειες για όλα τα ζητήματα που αφορούν
το Νομό μας και τη Μάκιστο συγκεκριμένα και θα σας κρατώ ενήμερους.

Με εκτίμηση,
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
Βουλευτής Επικρατείας 
Αναπλ. Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΝΔ
Ακαδημίας 35 - 106 72 - Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 210-3614847
Φαξ: 210-3614483
http://avgerinopoulou.wordpress.com 

Στη θέση Λαμπρέϊκα: Ο κ. Λέκκας με τον Νώντα Πόθο, 
τον Κυριακόπουλο Βασίλη, τον Κοκκαλιάρη Στάθη, 
τον Φώτη Βλάχο και τον Γρηγορόπουλο Δημήτρη 

Ο κ. Λέκκας μιλάει με την ομάδα υποδοχής στη θέση Πετσούρια 

Ο κ. Λέκκας με τον Φώτη Βλάχο με φόντο το έργο της στήριξης 
του βουνού πάνω από την Πλατιάνα που πρότεινε ο κ. Λέκκας 
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Η
επανάσταση του 1821 είναι η κορυφαία

στιγμή του νεοελληνικού έθνους και

οδήγησε στην ανεξαρτησία του λαού

μας και στην δημιουργία του νεοελληνικού

κράτους. Η κατάσταση στην οποία έχει πε-

ριέλθει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια εί-

ναι πολύ δύσκολη, όμως οι πρωτεργάτες του

1821 είχαν πολύ πιο δύσκολες συνθήκες να αν-

τιμετωπίσουν και όμως τα κατάφεραν. Ας εμ-

πνευστούμε από αυτούς και ας φέρουμε τον

τόπο μας εκεί που του αξίζει.

Ο συμπατριώτης μας Κοκκαλιάρης Στάθης

έχει συλλέξει αρκετά στοιχεία από επίσημες

πηγές για την συμβολή του χωριού μας, αλλά

και των γειτονικών, στον μεγάλο ξεσηκωμό.

Σας τα παραθέτουμε για να δούμε μια μικρή ει-

κόνα του τόπου μας εκείνα τα χρόνια.

Έσοδα για την Ελληνική Επανάσταση (επω-

νύμων και ανωνύμων αγωνιστών)

Μπαράκου (Μάκιστος) 

Κύρ Αντώνης Γρόσια......................1.000 

Παύλος Δημήτριος Γρόσια ..........101,50

Πόθος Παναγιώτης Γρόσια............82,50

Κουμουθέκρα (Αρτέμιδα)  

Άγνωστοι Σφαχτά ..............................17

Τρούπες (Χρυσοχώρι)

Άγνωστοι Σφαχτά ..............................15

Τα Ανωτέρω είναι από χειρόγραφο της Νι-

κολοπούλειου Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας,

έχουν καταχωρηθεί από τον γενικό έφορο

(φροντιστή) της επαρχίας Ολυμπίας, Ανα-

γνώστη Γιαννόπουλο ή Γιάννη Αμπελιωνίτη,

με ημερομηνία: 1822 Ιανουαρίου 30 εις Αν-

δρίτσαινα.

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διευ-

κρινιστεί από ποιά οικογένεια ήταν ο κυρ Αν-

τώνης. Προφανώς ήταν μεγάλης οικονομικής

επιφάνειας. 

Αναφορές στην Μάκιστο και τα χωριά μας

για τα χρόνια των πολεμικών συγκρούσεων από

τα Επίσημα αρχεία του Κράτους

26/27 Μαρτίου 1821: Συγκέντρωση  αγω-

νιστών της περιοχής στο προαύλιο του Αγ. Αθα-

νασίου Τσορβατζή (Αρήνη). Μετά την ευλογία

του Παπά δίνεται ο όρκος «Ελευθερία ή Θά-

νατος» από ’κεί κίνησαν για τα στενά του Αγί-

ου Αθανασίου Καρύταινας να προλάβουν τους

Τούρκους του Φαναρίου που βάδιζαν προς Κα-

ρύταινα, όπου δόθηκε και η πρώτη μάχη. Από

του Μπαράκου (Μάκιστο) μετείχαν οι Λάμπρος

Γαλανός, τραυματισθείς εις το χέρι, Γιώργος

Δημητρός, Ποθόπουλος Παναγιώτης και Γιάν-

νης Αναστασόπουλος ή Ντορόγιαννος. Από

Κουμουθέκρα (Αρτέμιδα) ο Κυριάκος Σταγιό-

πουλος, ως σημαιοφόρος, φονευθείς στην

μάχη.

27 Σεπτεμβρίου 1821

Στην μάχη στην θέση Γράνα κοντά στην Τρι-

πολιτσά, Συμμετείχαν από Μπαράκου:  Παύλος

Δημήτριος – Λάμπρος Γαλανόπουλος

Κουμουθέκρα: Γιαννάκης Αναστασόπου-

λος - Αναγνώστης Λαμπρακόπουλος

6-7 Σεπτέμβρη 1825

1η Επιδρομή Ιμπραήμ Πασά στην περιοχή

επαρχίας Ολυμπίας

Κάψιμο Τσορβατζή (Αρήνη), Γκολέμη (Ρο-

δινά) και Κουμουθέκρα όπου έκαψε και απο-

θήκες σίτου. Πέρασε από του Μπαράκου χω-

ρίς να το κάψει και βάδισε προς τις Τρύπες

(Χρυσοχώρι) με σκοπό να ανέβει στην Άλβαι-

να (Μίνθη). Ηττήθηκε από το σώμα του Πλα-

πούτα και αναγκάστηκε να στρατοπεδεύσει

στις βόρειες παρυφές του Λαπίθα στην σημε-

ρινή θέση Μπραϊμέικα, κοντά στην Νεραϊδό-

πλακα.

1 Μαϊου 1826

2η επιδρομή Ιμπραήμ στην περιοχή μας.

Το Ιππικό του, ερχόμενο από Κακόβατο φτά-

νει στου Κουμουθέκρα, συνεχίζει για του

Μπαράκου και στρατοπεδεύει στην θέση Τζα-

χαλί. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών εγκατα-

λείπουν τα χωριά και κρύβονται στις σπηλιές

του Λαπίθα. Πολλά γυναικόπαιδα από Μπα-

ράκου και Κουμουθέκρα κρύβονται στην θέση

Σκύτσα (Συκίτσα).

2 Μαϊου 1826

Τα πεζοπόρα τμήματα του Ιμπραήμ βαδίζουν

για την Άλβαινα. Οι Αλβαιναίοι αγωνιστές αν-

τιστέκονται γενναία και ο πασάς βαδίζει προς

το κάστρο Χρυσούλι. Στην θέση Γαρζελίτσα

όμως συγκρούεται με τον Νικηταρά και υπο-

χωρεί  διαμέσου Τρυπών και Μπαράκου. Στην

θέση Σιργιάννη συγκεντρώνεται το στράτευμα

και το ιππικό, από όπου αποχωρούν οριστικά

από την περιοχή.

Η Μάκιστος στα χρόνια του Καποδίστρια

1829 Ψήφισμα στήριξης Καποδίστρια

Υπογράφουν από

Μπαράκου: Λάμπρος Γαλανός

Κουμουθέκρα: Γιάννης Αναστασόπουλος

Τρούπες : Αυγερινός Στέργιος, Αδαμιανός

Μπρης

Σκλήβα: Βασίλης Γεωργακόπουλος, Γιάννης

Μπαμπατσικόπουλος

1830 Αφοσίωση στον Καποδίστρια ενάντια

στην ανταρσία των προυχόντων στα χρόνια

1830 – 1831

Υπογράφουν από Μπαράκου: Δημήτρης

Παυλόπουλος, Λάμπρος Γαλανόπουλος

Κουμουθέκρα: Γιάννης Αναστασόπουλος,

Κώστας Αναστασόπουλος, Αναγνώστης Λαμ-

πρακόπουλος

Τρούπες: Αυγερινός Στέργιος, Αδαμιανός

Μπρης, Αναστάσιος Παναγόπουλος , Δημή-

τριος Λιόπουλος

Άλβαινα: Αναγνώστης Τζαμαλούκας, Φώτης

Γιαννακόπουλος (δημογέροντες)

27/09/1831

Δολοφονία Καποδίστρια

Ψήφισμα ενάντια στην Δολοφονία

Υπογράφουν από

Μπαράκου: Δημήτρης Παυλόπουλος, Πα-

ναγιώτης Ποθόπουλος

Κουμουθέκρα: Γιάννης Αναστασόπουλος,

Κώστας Αναστασόπουλος, Αναγνώστης Βλασ-

σόπουλος

28-08-1834

Βασίλειο της Ελλάδας

Μετά την εξέγερση κατά της Αντιβασιλεί-

ας (λεγόμενη από την Αντιβασιλεία, Βλαχοε-

πανάσταση) και επικράτηση των κυβερνητικών

και των Βαυαρών, διετάχθη ο αφοπλισμός

των χωριών που συμμετείχαν στην εξέγερση.

Κατασχέθηκαν από το απόσπασμα της χωρο-

φυλακής από τα χωριά της περιοχής τα πα-

ρακάτω όπλα

Μπαράκου: 3

Κουμουθέκρα: 4

Σκλήβα: 2

Άλβαινα: 23

Τρούπες: 8

Τα όπλα καταστράφησαν στις πλατείες

των χωριών απο τον Κρεστενίτη. 

Η συλλογή στοιχείων θα συνεχιστεί με σκο-

πό να συνταχθεί μια ιστορία του τόπου μας.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και διασταύ-

ρωση. Στο επόμενο φύλλο θα παρατεθούν στοι-

χεία για την παρουσία του χωριού μας και των

γειτονικών χωριών στην Μικρασιατική Εκ-

στρατεία.

Η  Μάκιστος  και  τα  γειτονικά  χωριά στην  Επανάσταση  του  1821 

P.M.G. HOME 
τηλ. 210-9932409

Δ/νση Κομνηνών 83, Αργυρούπολη

Σεντόνια-κουβερλί-παπλώματα-πετσέτες

-μπουρνούζια όλων των επώνυμων οίκων

ΑΙΓΑΙΟ, ΣΜΠΟΡΑΣ, ΜΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, 

ΑΣΛΑΝΗΣ, ANNA RISKA.

Με ένα τηλεφώνημά σας συνεργάτης μας 

θα σας δειγματίσει στο σπίτι σας δωρεάν. 

Σε κάθε παραγγελία σας δώρα και ευκολίες πληρωμής. 
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Μικρά  αλλά  σημαντικά 

Ύ
στερα από ιδιωτική αί-

τηση του γενικού γραμ-

ματέα του Δ.Σ. του

Συλλόγου μας, σχετικά με σύν-

δεση για γρήγορο Ίντερνετ,

εξακριβώσαμε ότι το χωριό

μας μέχρι στιγμής μπορεί να

συνδεθεί μόνο με την παρω-

χημένη σύνδεση Dial – Up (το

ίδιο ισχύει και για όλα τα γύρω

χωριά από το Μπισχοίνι και

απάνω). Μετά από επικοινωνία

με το κύριο Σπυρόπουλο (Δι-

ευθυντή Τηλεποικοινωνιών πε-

ριοχής Νοτίου και Δυτικής Ελ-

λάδας ΟΤΕ Α.Ε.), βγήκε το

εξής συμπέρασμα: Για να απο-

κτήσει το χωριό μας πρόσβα-

ση σε γρήγορη σύνδεση με το

Διαδίκτυο (ADSL) πρέπει να γί-

νει μία ομαδική προσπάθεια

από όσους περισσότερους κα-

τοίκους γίνεται, ει δυνατόν

όλους, ώστε να γίνουν μαζικές

αιτήσεις σύνδεσης στο ADSL

Ίντερνετ. Στην προσπάθεια

αυτή καλό είναι να έρθουμε σε

συνεννόηση με τους κοντο-

χωριανούς μας από την Αρτέ-

μιδα, ένω σημαντική θα είναι

και η σημμετοχή φορέων και

Συλλόγων. 

Μας εξηγήθηκε ξεκάθαρα

ότι για να υπάρχει δυνατότη-

τα σύνδεσης του χωριού μας

με γρήγορο Ίντερνετ, πρέπει

να οργανωθούμε όλοι μαζί για

να μπούμε, ως εξαίρεση λόγω

της πυρόπληκτης ιδιότητας,

στο πρόγραμμα σύνδεσης.

Πληροφορηθήκαμε ότι έχει

μπει στο πρόγραμμα η σύνδε-

ση με την Πλατιάνα, από όπου

ενδεχομένως μπορεί να γίνει

κάποια διακλάδωση. 

Η διαδικασία μπορεί να πά-

ρει χρόνο αλλά θα προσδώσει

μέγάλα πλεονεκτήματα στο

χωριό μας. Επικοινωνήστε μαζί

μας άμεσα στο e-mail ή στα τη-

λέφωνά μας να οργανώσουμε

την διαδικασία αυτή. Είναι

προφανές πιστεύουμε το ανα-

γκαίο του στόχου. Όσο πιο

γρήγορα κινηθούμε, τόσες πε-

ρισσότερες πιθανότητες έχου-

με!!! Παρακάτω παραθέτουμε

την απάντηση που είχαμε από

την Διεύθυνση Δικτύου Νό-

τιας και Δυτικής Ελλάδας.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Προοπτική  σύγχρονης  σύνδεσης 

με  το  Διαδίκτυο  για  το  χωριό  μας

Φωτισμός  του  δρόμου από  Άι-Γιώργη  προς  χωριό 
και  πλατεία  Ηρώων 

Ένα από τα αποτελέσματα της τραγικής πυρκαγιάς του Αυ-

γούστου του 2007 ήταν η καταστροφή των φωτιστικών κολόνων που

φώτιζαν τον δρόμο από το εξωκκλήσι του Άι-Γιώργη μέχρι το χω-

ριό. Η εγκατάστασή του είχε γίνει προεκλογικά το 2006 και ήταν

μία ευχάριστη έκπληξη, που επέτρεπε έναν άνετο περίπατο μέχρι

την πηγή του Άι-Γιώργη ακόμα και όταν είχε πέσει το σκοτάδι. 

Δυστυχώς το απολαύσαμε μόνο για ένα καλοκαίρι και τον φω-

τισμό της διαδρομής τον πήρε μαζί του η φωτιά. Όλον αυτόν τον

καιρό δικαιολογημένα υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, οι οποίες

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν διευθετηθεί ή για τις οποίες

έχουν δρομολογηθεί σχετικές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα

να δούμε τι μπορεί να γίνει για την αποκατάσταση των φωτιστικών

κολόνων, ώστε να μπορούμε και πάλι να απολαμβάνουμε ασφα-

λέστερους βραδινούς περίπατους. 

Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και με τα φώτα στον Άη Γιάννη,

στην πλατεία Ηρώων όπου καταστράφηκαν από τις φωτιές και ακό-

μα δεν έχουν αποκτασταθεί. 

Δάσος 
Μετά την παρέμβασή μας στην κυρία Τσάκωνα Αγγελική

(αναπλ. Διευθύντρια Δασών Ν. Ηλείας) σταμάτησαν οι εργασίες απο-

κοπής των καμμένων κορμών στο δάσος. Είμαστε ικανοποιημένοι

από την εξέλιξη αυτή διότι δεν καταστρέφονται πλέον τα νέα φυτά

από τις ανεξέλεγκες αυτές ενέργειες αλλά σημειώνουμε ότι οι δα-

σικοί δρόμοι έχουν αφεθεί σε κακή κατάσταση. Η κυρία Τσάκωνα

μας καθησύχασε ότι είναι στο πρόγραμμα της Δ/νσης Δασών η απο-

κατάσταση των δασικών δρόμων στην περιοχή μας στους επόμε-

νους μήνες, αφού έχουν ήδη εγκριθεί τα σχετικά κονδύλια.

Αγροτικοί  Δρόμοι
Οι αγροτικοί δρόμοι πληροφορούμαστε ότι εξακολουθούν να βρί-

σκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Σε πολλές περιουσίες είναι αδύ-

νατη η πρόσβαση με αυτοκίνητο. Ελπίζουμε να μεριμνήσουν οι αρ-

μόδιοι και να λυθεί επιτέλους το μεγάλο αυτό πρόβλημα. 

Νεκροταφείο
Έχουμε γίνει κοινωνοί διαφόρων παραπόνων σχετικά με τον

τρόπο που διευθετούνται οι διάφορες διαδικασίες στο νεκροτα-

φείο μας. Ακόμα δεν είναι καθαρό σε εμάς το τι συμβαίνει ακρι-

βώς και θα επανέλθουμε.

Απογραφή
Έγινε στο χωριό μας η απογραφή στις 15  Μαΐου, αλλά δεν υπάρ-

χουν ακόμα επίσημα στοιχεία για το πόσοι κάτοικοι απογράφηκαν

στο χωριό μας. Στο επόμενο φύλλο θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.

Σήμανση 
Μετά από επιστολή μας στις 10.02.2011 στην αρμόδια υπηρε-

σία (Δ.Ε.Σ.Ε.) στην Πάτρα σχετικά με την έλλειψη σήμανσης για Αρ-

τέμιδα και Μάκιστο έγινε τελικά τοποθέτηση σχετικών πινακίδων

στην διασταύρωση της Ζαχάρως και ευχαριστούμε πολύ την υπη-

ρεσία και τον υπεύθυνο κύριο Ραφτόπουλο. Αναμένουμε και την το-

ποθέτηση των πινακίδων στην διασταύρωση του Μποκαρίνου.  

Κιόσκι 
Το κιόσκι στο χωριό έχει καταντήσει σαν «το πανί της Πηνελό-

πης»!!! Αλήθεια θα το δούμε ποτέ ολοκληρωμένο; Τι γίνεται με την

δωρεά της VODAFONE; 

Θα μας απαντήσουν οι αρμόδιοι; 
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