
Μ
ε μεγάλη επιτυχία διοργά-
νωσε ο Σύλλογός μας την
χοροεσπερίδα του το Σάβ-

βατο στις 11/2/2012 στο κέντρο δια-
σκέδασης «ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ» με
τον καλλιτέχνη του δημοτικού τρα-
γουδιού Θεόφιλο. Η συμμετοχή ξε-
πέρασε ακόμα και τις προσδοκίες

μας, καθώς πλήθος κόσμου από πα-
τριώτες και φίλους ανταμώσαμε για
να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, γεμί-
ζοντας την αίθουσα του κέντρου. Την
εκδήλωσή μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους σημαντικοί καλεσμένοι
και φίλοι του συλλόγου, όπως ο αν-
τιπεριφερειάρχης Οικονομικών Δυ-
τικής Ελλάδας κος Γεωργιόπουλος
ως εκπρόσωπος του περιφερειάρχη
κου Κατσιφάρα, ο αντιδήμαρχος Ζα-
χάρως κος Λαμπρόπουλος Νίκος, ο
αρχηγός της ελλάσονος αντιπολί-
τευσης Αγραπιδάς Κώστας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Μακίστου Νών-
τας Πόθος, ο πρόεδρος και αντι-
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Ολυμπίας κος Μανώλης και κος
Φωτόπουλος Πάνος, ο πρόεδρος
του δ.δ. Νεοχωρίου κος Αγραπιδάς,
η πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσο-
χωρίου κα Κυριακοπούλου Τούλα, η
πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαραίων

κα Χριστοδουλοπούλου Γωγώ, ο
γραμματέας του Συλλόγου Νεοχω-
ρίου κος Αγραπιδάς. Στον χαιρετισμό
του ο πρόεδρος του Συλλόγου Κοκ-
καλιάρης Στάθης τόνισε την χαρά και
συγκίνησή του για το γεγονός ότι
μετά από πέντε χρόνια από τις φω-
τιές μπορούμε ξανά να βρεθούμε σε

μία ψυχαγωγική εκδήλωση όλοι μαζι,
ενώ τόνισε την ανάγκη για την συ-
νέχιση της προσπάθειας του Συλλό-
γου για την ανάδειξη και επίλυση των
προβλημάτων που ταλανίζουν το
χωριό μας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε
επίσης στην ανάγκη για ενότητα
των πατριωτών και κοινή δράση.
Στον ίδιο τόνο ήταν και ο χαιρετισμός
του προέδρου Νώντα Πόθου. 

Έστειλαν χαιρετισμούς και οι
Συλλόγοι Πλατιαναίων, Αρήνης και
Αρτέμιδας. 

Η βραδιά κύλησε πολύ όμορφα με
χορό και τραγούδι και όλοι οι συμ-
μετέχοντες γεμίσαμε αισιοδοξία για
την συνέχεια. Ο Σύλλογος παίρνει
δύναμη από την συμμετοχή για να
συνεχίσει με μεγαλύτερη ορμητικό-
τητα να διεκδικεί την λύση των προ-
βλημάτων του χωριού και να δώσει
και όραμα προόδου. 

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το ζήτημα που έχει προκύψει

σχετικά με το πόσιμο νερό της Μα-
κίστου είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
διότι αφενός αφορά τη δημόσια
υγεία η οποία θα πρέπει να προστα-
τεύεται σε υπέρτατο βαθμό, όπως
προβλέπεται τόσο από το ευρωπαϊ-
κό, όσο και από το ελληνικό νομο-
θετικό πλαίσιο, και διότι αφορά τη θε-
μελιώδη υποχρέωση της πολιτείας
να παρέχει το πιο βασικό δημόσιο
αγαθό, που είναι το νερό.

Ειδικότερα,  το «νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης», δεν εντάσσεται στην
έννοια του τροφίμου και παρέχεται
με υποχρέωση της Πολιτείας σε
όλους τους πολίτες της επικράτειας
ως «δημόσιο αγαθό», μη υπαγόμενο
στους κανόνες της αγοράς και διέ-
πεται από τους νόμους της υγειονο-
μικής μηχανικής.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ1

Το νομοθετικό πλαίσιο της χώ-
ρας μας για το πόσιμο νερό αποτε-
λεί το αποτέλεσμα της ενσωμάτω-

σης στο ελληνικό δίκαιο σχετικών
ευρωπαϊκών οδηγίων.

Σε γενικές γραμμές προβλέπεται
2.1 Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν

να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέ-
τρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι
υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς
τήρησης των ελαχίστων απαιτήσεων,
το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εί-
ναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

α) είναι απαλλαγμένο μικροορ-
γανισμών και παρασίτων, και οποι-
ωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και
συγκεντρώσεις, που αποτελούν εν-
δεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπι-
νη υγεία και

β) πληροί τις ελάχιστες απαιτή-
σεις2

Σε πολύ καλό δρόμο
βρίσκονται οι διαδικασίες
για την μελέτη του δρόμου
που θα συνδέει Ζαχάρω με
Αρτέμιδα και Μάκιστο. Σε
συνάντηση αντιπροσωπεί-
ας από τα χωριά μας Μά-
κιστο και Αρτέμιδα αποτε-
λούμενοι από τους προ-
έδρους των δ.δ. Μακίστου
Πόθο Επαμεινώντα και
δ.δ. Αρτέμιδας Κυριακό-
πουλο Βασίλη, από τον
πρόεδρο του Συλλόγου
Μακισταίων Κοκκαλιάρη
Στάθη και Συλλόγου Αρτέμιδας κος
Μπάμη Γιάννη και τον γραμματέα
του Συλλόγου Μακισταίων Βλάχο
Φώτη. Η δυνατή αυτή αντιπροσωπεία
επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη
κο Καφύρα που μας έδειξε το εν-
διαφέρον του για την ολοκλήρωση
της μελέτης και κατ’ επέκταση του
έργου, τον περιφερειακό σύμβουλο
κο Μπουγά και στην συνέχεια τον κο
Μπούλιαρη, τον διευθυντή τεχνι-

κών έργων Ηλείας και πρόεδρο της
επιτροπής εισήγησης, αξιολόγησης
μελετών και εκτέλεσης του έργου. 

Ο κος Μπούλιαρης μας ενημε-
ρωσε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και
προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς.
Υπολογίζει ότι τέλος Απριλίου θα
έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
προσφορών των μελετητών και αρ-
χές Μαΐου να επιλεγεί ο ανάδοχος
της μελέτης του έργου, ώστε μέχρι
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ΙΛΙΟΝ 
Κωδικός: 3087

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Χοροεσπερίδα  του  Συλλόγου  μας

Ο  δρόμος:  

«Πάει  καλά  το  νερό  στο  αυλάκι» 

ΤΟ  ΖΗΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΠΟΣΙΜΟΥ  ΝΕΡΟΥ  

ΤΗΣ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΟΥ 

Συνέχεια στη σελ. 7

Συνέχεια στη σελ. 6

83 

Εκδρομή  στο  Κάστρο

Ο Σύλλογος στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την σύσφιξη 

των σχέσεων και την ανάδειξη των αξιοθέατων του τόπου μας 

θα διοργανώσει εκδρομή την Δευτέρα του Πάσχα 16 Απριλίου 2012

στο Ομηρικό Κάστρο του Αίπυ, που βρίσκεται σε απόσταση 

αναπνοής από το χωριό μας. Η ώρα αναχώρησης ορίζεται 

στις 10 το πρωί από την Ράχη. Να είμαστε όλοι εκεί! 

Του Ιωάννη Σκουμπούρη,
Χημικού Μηχανικού M.Sc.

Μέλους Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
Δημοτικού Συμβούλου Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
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Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από

τον θάνατο της Ντίνας. Η ανιψιά της

Διώνα Αθανασοπούλου-Φράγκου μας

έστειλε το παρακάτω κείμενο. 

Ο χρόνος δυσκολεύεται να για-

τρέψει τον πόνο της ψυχής μας και να

μειώσει την πίκρα της καρδιάς μας,

από τότε που “έφυγες’’. Το κενό που

άφησες, τεράστιο και δυσαναπλήρω-

το. Θέλει πολύ αγώνα ψυχής και πνεύ-

ματος για να σταθούμε ξανά όρθιοι και

να βαδίσουμε στο δρόμο που εσύ μας

χάραξες, από μικρά ακόμα. 

Να είσαι σίγουρη όμως ότι, έστω

και δύσκολα, έτσι θα γίνει. Θα γίνει

έτσι, γιατί μας άφησες μια πλούσια πα-

ρακαταθήκη που εδράζεται σε αρχές

και αξίες που έχουν ως επίκεντρο

τον συνάνθρωπό μας. Με αυτές μας

γαλούχησες, με αυτές μας μπόλιασες.

Μας έλεγες να βοηθάμε πάντα χωρίς

ανταπόδοση, να αγαπάμε χωρίς αν-

ταλλάγματα, να στηρίζουμε και να

είμαστε αλληλέγγυοι προς το διπλα-

νό μας αφειδώς και χωρίς αντιπαροχή.

Μας συμβούλευες να μιλάμε λίγο και

να σκεφτόμαστε πολύ. Πίστευες βαθιά

στον πλούτο και την ομορφιά της ψυ-

χής παρά σε αυτόν των υλικών αγα-

θών. Ήσουν αυθόρμητη, έμπιστη και

πάνω απ’ όλα τίμια και αγνή. 

Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμο-

νούμε για όλα αυτά και να είσαι βέβαιη

ότι η μνήμη σου θα αποτελεί παντοτι-

νά για μας, για τα παιδιά μας και τα

παιδιά των παιδιών μας, Φάρο αρετής,

ακεραιότητας και αξιοπρέπειας. 

Να είναι Αιώνια η Μνήμη σου μικρή

μας.

Μας λείπεις. 

Τα ανίψια σου Διώνα Αθανασο-

πούλου και Αλέξης Αθανασόπουλος. 
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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 Σελιδοποίηση 

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 
Η θεματολογία της εφημερίδας μας έχει αυξηθεί

πολύ και πλέον στριμώχνουμε τα πολλά και σημαντι-

κά θέματά μας. Από τα φλέγοντα ζητήματα του χωρι-

ού κάποια προχωράνε και σε άλλα δεν έχουμε πρόοδο,

αλλά δεν εφησυχάζουμε. Ενημερώστε μας για ενέρ-

γειες φορέων ή παραγόντων που βοηθούν στην επί-

λυση των θεμάτων μας, ώστε να τις αναδείξουμε. Επί-

σης επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα για συμμετοχή στην

αρθρογραφία της εφημερίδας μας και με χαρά βλέ-

πουμε την ανταπόκρισή σας. 

Θέλουμε επίσης να προϊδεάσουμε τους αναγνώ-

στες μας ότι θα ξεκινήσουμε μία αναδρομή στην

ιστορία του Συλλόγου μας από την ίδρυσή του το 1966.

Καλούμε τους πατριώτες να επικοινωνήσουν με στοι-

χεία για να συνθέσουμε και να παρουσιάσουμε μαζί την

ιστορία του Συλλόγου μας 

Κοινωνικά 

Ένα  χρόνο  χωρίς  την  Ντίνα 

Γεννήσεις
• Η Διαμάντω Κατσάμπουλα-Μαυρί-

δη απέκτησε αγόρι στις 29/2/2012. 

Η Μακιστία εύχεται να της ζήσει. 

Ορκωμοσία 
• Η Παναγιωτοπούλου Μαρία κόρη

του Πάνου και της Ελένης Τσαντίλη

ορκίστηκε την Δευτέρα 2-4-2012 στο Πα-

νεπιστήμιο Πειραιά.

Μνημόσυνο 

• Την 1-4-2012 τελέστηκε το ετήσιο

μνημόσυνο της Ντίνας Αθανασοπού-

λου-Πρασσά.  

Ας  τους  μιμηθούμε 

Η οικογένεια Μαρίας και Φωτίου Κρεμιζή προσέφερε

το ποσό των 100 ευρώ, συμμετέχοντας στην δαπά-

νη για τον καθαρισμό του χώρου του κοιμητηρίου, στη

μνήμη του αδελφού και θείου τους, Αντώνη Γρηγο-

ρόπουλου. 

Αλτάνη-Λαμπροπούλου Σοφία ........................50€ 

Κουνάδης Φώτης..............................................35€ 

Μπουρογιαννόπουλος Αλέξιος........................20€ 

Λαμπροπούλου Κ. Νικολία ..............................20€ 

Κρεμιζής Φώτης................................................15€

Βλασόπουλος Κώστας ....................................10€ 

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την οι-

κονομική ενίσχυση. 

Ο Πρόεδρος της  Μακίστου 
Νώντας Πόθος 

σας εύχεται Καλό Πάσχα 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Συλλόγου  

σας εύχονται Καλό Πάσχα 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” 
Η εφημερίδα μας βγαίνει με κόπο και μεράκι και συ-

νεπάγεται και οικονομικό κόστος. Ενισχύστε την προ-

σπάθειά μας ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Μπο-

ρείτε να καταθέτετε την ενίσχυσή σας στο λογαριασμό

του Συλλόγου Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού

112/296129-62. και επικοινωνήστε με τον Γραμματέα του

Συλλόγου  Βλάχου Φώτη, τηλ. 6972719139 και θα σας

αποστέλουμε την απόδειξή σας  
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Στην προηγούμενη παρουσίαση τεκμηριώσαμε

ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στην θεά Αρτέμιδα

με την επίκληση Λιμνάτιος. Όπως η ετυμολογία της

λέξης προδίδει, ο ναός θα έπρεπε να είχε σχέση

με νερό (λίμνη, βάλτο, ποτάμι). Κατά τον Αρτεμί-

δωρο Δαλδιανό, η Άρτεμις Λιμνιάτις ήταν προ-

στάτης των ψαράδων: «κυνηγοίς δε μάλιστα συμ-

φέρει δια την Αγροτέραν και αλιεύσι δια την Λi-

μνιάτιν»1.

Στην Πελοπόννησο αναφέρονται και άλλοι

ναοί αφιερωμένοι στην Λιμνάτιδα Aρτέμιδα που

δεν έχουν άμεση σχέση με λίμνες όπως στην ακρό-

πολη της Επιδαύρου Λιμηράς2, στην Σικυώνα

αλλά και στις πλαγιές του Ταϋγέτου «το δε ιερό

τούτο εν μεθορίω της τε Λακωνικής και της Μεσ-

σηνίας ενεποίητο εν χωρίω καλουμένω Λίμναις»3.

Πιο πιθανή φαίνεται να είναι η περίπτωση της

«μεταφοράς» του ναού από παραλίμνια περιοχή

(στην περίπτωσή μας π.χ. Καϊάφα) στην θέση αυτή

για διάφορους λόγους, π.χ. πλημμύρες, επιδρομές

εισβολέων κ.τ.λ., διατηρώντας, όμως, την ονομα-

σία (σύγχρονο παράδειγμα  Παναγία Σουμελά).

Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω ότι

ακριβώς κάτω από τον ναό προς την Μάκιστο η πε-

ριοχή ονομάζεται Λίμνες. Δύσκολα να πιστέψω ότι

το όνομα διατηρήθηκε 3000 χρόνια και ακόμη δυ-

σκολότερα να υποθέσω ότι στην πλαγιά αυτή υπήρ-

χαν πράγματι λίμνες. Οικισμός, όμως, Λίμνες

(όπως στον Ταΰγετο) πιθανόν να υπήρχε.

Η Άρτεμις, όπως, και ο δίδυμος αδελφός της

Απόλλωνας ήταν παιδιά του Δία και της Λητούς.

Ο Απόλλωνας, θεός του ημερήσιου φωτός, και η

Άρτεμις του νυκτερινού. Το όνομά της σημαίνει την

ανέπαφη ολότητα, το γεμάτο φεγγάρι και την

αγνότητα. Υπερήφανη για την ανυπότακτη παρ-

θενία της, ενώ ταυτόχρονα προάγει την γονιμό-

τητα. Ως αυστηρή παρθένος  επιβλέπει την σκλη-

ρή εκπαίδευση των εφήβων. Προστάτης των παι-

διών, της φύσης και των ζώων. Θεά του κυνηγιού.

Υπεύθυνη για την κτηνοτροφία και την γεωργία. Με

αυτή την έννοια η θέση του ναού είναι ιδανική,

αφού από τα άφθονα νερά της ευρύτερης περιο-

χής ευνοείται η υγρασία και μέσω αυτής η βλά-

στηση και η κτηνοτροφία (πέραν του ότι εδώ ψηλά

δεν μπορεί να φθάσει ο Αλφειός, ο οποίος κατά τον

μύθο τυφλός από τον έρωτά του για αυτή προ-

σπάθησε να την απαγάγει). Η πίστη των απλών αν-

θρώπων της περιοχής προς την Θεά δεν χάθηκε

ακόμη και μέχρι σήμερα. Οι παλιοί φρόντιζαν

όταν π.χ. φύτευαν τον κήπο τους να έχει «γεμά-

το φεγγάρι». Δηλαδή να είναι σίγουροι ότι η Άρ-

τεμις ήταν εκεί και θα φρόντιζε για την γονιμότη-

τα και την βλάστηση. 

Ο Ναός

Ο Ναός κτίσθηκε περίπου τον 7ο αιώνα π.Χ.

Είχε κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο και είσο-

δο από την νότια πλευρά. Η απόκλιση από το κα-

θιερωμένο Ανατολή-Δύση δεν οφείλεται στις εδα-

φικές διευκολύνσεις  που προσφέρονται εδώ

αλλά ήταν επιλογή που για κάποιο άγνωστο λόγο

προτιμούσαν όπως π.χ. στον ναό της Αθηνάς στην

Αλιφείρα, της Αφροδίτης στη Φιγαλία κ.α. 

Οι διαστάσεις  του Ναού ήταν 5,85Χ12,15 και

το ύψος πιθανολογείται περίπου 3-4 μ. Αποτελεί-

ται από  τρία μέρη. Τον Πρόναο, τον Σηκό και το

Άδυτο. Οι τοίχοι πάνω από τα θεμέλια ήταν κτι-

σμένοι με άψητους πλίθους. Η σκεπή πιθανόν ήταν

κατασκευασμένη από κέρατα ζώων.

Γύρω από τον Ναό υπήρχε ένα δεύτερο τοιχίο

γεγονός που οδήγησε τόσο τον καθηγητή Doerpfler,

όσο και άλλους διακεκριμένους Έλληνες αρχαι-

ολόγους, να διατυπώσουν την άποψη ότι από το

δεύτερο αυτό τοιχίο υψωνόταν κολώνες σχημα-

τίζοντας έτσι ένα Δωρικό περίπτερο ναό  περίπου

ίσο με το Μητρώο στη Ολυμπία. Αυτό, όμως, απερ-

ρίφθη ως αβάσιμο από νεώτερες μελέτες των δε-

δομένων4. 

Τα θεμέλια του τοίχου αυτού ήταν 50 εκατοστά

(πολύ λίγο για να στηριχθούν κολώνες) και είχε

σκοπό να στηρίξει το έδαφος και να δημιουργήσει

περιμετρικά του ναού προαύλιο. Στην νότια πλευ-

ρά, όπου το έδαφος είναι ομαλό, δεν υπάρχει τοι-

χίο.

Από την παρατήρηση ότι οι εξωτερικοί τοίχοι

του ναού είχαν διπλάσιο πλάτος (90 εκατ.)  από

τους εσωτερικούς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

οι εσωτερικοί είχαν κτιστεί κατά πλάτος μόνο με

μία πλίθα που είχε διαστάσεις 45Χ45Χ10 εκατ. 

Πλίθινος ήταν και ο ναός της Ήρας στην

Ολυμπία ο οποίος κατά τον Παυσανία κατε-

σκευάσθη υπό των Σκιλλουντίων οι οποίοι κατεί-

χαν φαίνεται αυτή την τεχνική «λέγεται δε υπό

Ηλείων ως Σκιλλούντιοι των εν Τριφυλία πόλεων

εισίν οι κατασκευασάμενοι τον ναόν»5

Το κύμα εκμοντερνισμού που επικράτησε σε

όλη την Ελλάδα  γύρω στο 500 π.Χ. έφθασε και

στον ναό της Αρτέμιδας της περιοχής μας. Δια-

τηρώντας το υπάρχον κτίριο προσέθεσαν κολώνες

από ασβεστόλιθο τις οποίες πάνω συνέδεσαν με

επιστήλιο.

Δημιουργήθηκαν μετώπες  μάλλον περιμετρι-

κά στον ναό με ζωοφόρους και διακοσμήσεις. Η

στέγη πλέον ήταν από κεραμίδια και προφανώς θα

άλλαξε πολλές φορές (βρέθηκαν κεραμίδια δια-

φόρων τύπων και συστημάτων).6

Κατά την κατασκευή ελήφθη πρόνοια ώστε το

βάρος της νέας σκεπής με τις μετώπες κ.τ.λ. να μην

μεταφέρεται στον πλίθινο τοίχο.

Εντός του ναού δεν ευρέθη άγαλμα ή βάση του

ούτε βωμός.

Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι στον σηκό

υπήρχε βωμός και τράπεζα αποθέσεως των ανα-

θημάτων. Επίσης θεωρούν ότι το άδυτο αποτε-

λούσε ένα είδος θησαυροφυλακίου αφού εκεί ευ-

ρέθηκαν και τα περισσότερα αντικείμενα.

Μεταξύ των αναθημάτων όμως είναι και φίδια,

τα οποία όπως γνωρίζουμε αφιέρωναν οι πιστοί

στους χθόνιους θεούς. Οι Γερμανοί θεωρούν ότι

αυτά προορίζονταν για τον ναό του Άδη στην Μίν-

θη (τον λάτρευαν εκεί οι Μακίστιοι)  αλλά δεν προ-

λάβαιναν να τα πάνε εκεί λόγω κάποιας πολύ επεί-

γουσας  απειλής και εν πάση περιπτώσει και η Άρ-

τεμις θα μπορούσε να επέμβει και να σώσει την κα-

τάσταση. 
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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 προστατεύει   

και να  τον μεταφέρει στις επόμενες γενιές.   

Photo: DAI  TR 161 
(μετά από επεξεργασία) 

Παιδί (12-14 ετών περίπου) 
στο Ναό της Αρτέμιδας κατά τις ανασκαφές. 

Στην αρχαία εποχή θα ευρισκόταν 
στο πιο ασφαλές σημείο. 

Η φωτογραφία μας δίνει σαφή εικόνα 
για την ενδυμασία της εποχής. 

Photo: DAI  TR 168 
Κάτοψη του Ναού

Σκίτσο κάτοψης ναού 
από τον αρχιτέκτονα Π. Σούρσο (1908) 

Photo: DAI TR 150 (επεξεργασμένη). Η Θεά
προστάτης κτηνοτροφίας. Φωτ. από το 1908

Συνέχεια στη σελ. 4
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Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι στην Άρτεμη είχαν

αποδοθεί χθόνιες ιδιότητες και είναι γνωστό ότι

εκείνη απαίτησε την θυσία της Ιφιγένειας στην Αυ-

λίδα αλλά και σε πολλούς ναούς της γίνονταν αν-

θρωποθυσίες (αργότερα αντικαταστάθηκαν από θυ-

σίες ζώων).

Οπότε έτσι δικαιολογούνται εδώ και τα φίδια -

αναθήματα.

Δεν θεωρώ ξεκαθαρισμένη τη χρήση του  αδύ-

του αυτού του ναού στην πρώιμη αρχαϊκή εποχή.

Μάλλον εκεί  ήταν το άγαλμα και ο βωμός και εκεί

ελάμβαναν χώρα -εν κρυπτώ- οι όποιες τελετές

(π.χ. διαβατήριες τελετές). Με την ανακατασκευή

του ναού υποθέτω  ότι ο βωμός και το άγαλμα με-

τεφέρθησαν εκτός ναού -δεν είχαν πλέον να κρύ-

ψουν τίποτα- και το άδυτο μετετράπη σε θησαυ-

ροφυλάκιο.

Τα ευρήματα 

1) Από Μπρούτζο

Διάφορα ζώα. Στολίδια π.χ. δακτυλίδια, σκου-

λαρίκια, βραχιόλια, βελόνες, καθρέπτες.

Αντικείμενα οικιακής χρήσης κανάτες, φιά-

λες. Μινιατούρες από μεντεσέδες, τρίποδα, εξαρ-

τήματα. 

2) Από Μόλυβδο

Γυναικείες φιγούρες, στεφάνια. 

3) Από σίδηρο

Κομμάτια από εργαλεία και πολλά κλειδιά. 

4) Από πηλό

α) τερακότες

Μεγάλος αριθμός από φιγούρες ζώων (πρό-

βατα, άλογα, αγελάδες, σκύλοι, φίδια). 

Άμαξες και κομμάτια από αυτές π.χ. ρόδες, ηνίο-

χοι.

Κυρίως πάρα πολλές γυναικείες φιγούρες και

ελάχιστες ανδρικές μεταξύ των οποίων και μερι-

κές με γυμνούς άνδρες με κράνη.

β) Δοχεία

Το μεγαλύτερο μέρος των δοχείων αποτελού-

σαν τα δοχεία για κρέμες και αρώματα! Τα υπόλοιπα

ήταν λέκιθοι διαφόρων μεγεθών σχημάτων και χρω-

μάτων.

5) Διάφορα

Βρέθηκαν επίσης νήματα και υφαντικά βάρη,

λάμπες, θραύσματα από μαγκάλι και θραύσματα

γυαλιού.

6) Αρχιτεκτονικά στοιχεία (Δομικά κομμάτια)

Διάφορα κομμάτια από κολώνες, επιστήλια και με-

τώπες (κάποια βρίσκονται στην Ολυμπία). 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Αρτέμιδα λα-

τρευόταν κυρίως από τις γυναίκες και η λατρεία

αυτή έχει πολύ παλιές ρίζες στον τόπο μας.

Αβραάμ Βλάχος, Μάρτιος 2012

Για σχόλια, πληροφορίες, διορθώσεις, κριτική

απευθυνθείτε:

e-mail: avlachos@otenet.gr

Λεβαδείας 59, 165 61 Γλυφάδα

1 Artemidoros Daldianos, oneirocritica II 35 σελ. 125
2 Παυσανίας ΙΙΙ 23,10
3 Παυσανίας  ΙΙΙ  2,6
4 Ulrich Sinn AM 96 1981 σελ. 43 και επόμ.
5 Παυσανίας V 16,1
6 Ulrich Sinn AM 96 1981 σελ. 56 και επόμ.
7 Σταβων 8,344
8 Ηρόδοτος 4,103, Jost 1985, 399-400
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Συνέχεια από τη σελ. 3 

Η
διογέννητη Ελένη, γυναίκα του βασιλέως

της Λακεδαίμονος Μενελάου, ως θύμα του

απαγωγέως της, αυτού του Πάριδος, υιού

του Πριάμου, προκάλεσε τον μακροχρόνιο πόλεμο

μεταξύ των Δαναών και των Τρώων, γνωστόν και

ως Τρωϊκόν Πόλεμον. Και επί των αμιγώς υλι-

στικών ημερών μας, στιγματισμένων με τα νάματα

της κλεπτοκρατίας και τον θηριώδη ηδονισμόν, ο

εμβληματικός ποιητής μας Σεφέρης, με τον εύ-

καμπτον κάλαμόν του, μίλησε με όλη τη δυνατή

ευγένεια περί ενός πουκαμίσου αδειανού, δι’ ο και

αφήνουμε ανέγγιχτη την υπόψιν αιχμή του.

Με την Ελένη του βαθύτατου παρελθόντος

υπό τους όρους των διαφορετικών προτεραι-

οτήτων, δεν ταυτίζεται, στην πράξη και την έν-

νοια, η συνονόματή της Ελένη Γλύκατζη-Αρβε-

λέρ. Αυτή η τελευταία είναι εμποτισμένη με τις

ιδέες των στοχαστών της αρχαιότητος, των αρ-

χαίων Ελλήνων, εξ ου και το γνωστικό της αντι-

κείμενο, το οποίο διεξέρχεται με ιδανικό τρόπο.

Είναι βυζαντινολόγος καθηγήτρια, πρώτη γυναίκα

πρύτανης του μακροβιότατου Πανεπιστημίου

της Σορβόννης και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού

Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, διατελέσασα

προηγουμένως πρύτανης και ετέρων Πανεπι-

στημίων. Είναι πραγματικό αγλάισμα του γυναι-

κείου πληθυσμού και της σκέψης, ζεστή και οικεία,

με δυναμική παρουσία στο πολυπολιτισμικό γί-

γνεσθαι, άξια παντός ηθικού ευσήματος. Και απο-

τελεί ένα από τα ασφαλή αγκυροβόλια καταφυ-

γής των εν καταθλίψει τελούντων Ελλήνων, εμ-

πνέει, δε, σ’ αυτούς πνεύμα της συλλογικότητας

και αλληλεγγύης προ του ενσκήψαντος οικου-

μενικού τυφώνος. Ένα πνεύμα επιδεικνυόμενο

από τους πανικόβλητους συνέλληνες μόνο σε πε-

ριστάσεις ακραίου εθνικού κινδύνου.

Προχτές, από την  οθόνη της ΤV αναφέρθη-

κε, πέραν των άλλων, η κ. Αρβελέρ στην αυτο-

γνωσία, μέσω της οποίας, δυνητικά εξαγνιζόμε-

νοι, διδασκόμεθα από τα ολισθήματά μας και προ-

χωρούμε με ασφάλεια προς το μέλλον. Αλλά του

θέματος τούτου άπτεται και το αξιόλογο έργο του

Ζαχαρία Παπαντωνίου. Αυτός ο ρέκτης του λό-

γου, με την πολύπλευρη προσωπικότητα, ένα

αμάλγαμα του διανοούμενου της περιφέρειας και

του εκλεπτυσμένου κοσμοπολίτου, αποφαίνεται

εμφαντικώς ότι ο καθείς δεν πρέπει να υπερε-

κτιμά, ούτε να υποτιμά εαυτόν. Διότι η αξιολόγηση

αυτή, στην πρώτη εκδοχή της αποπνέει αλαζο-

νεία, ενώ στη δεύτερη, αθώα εκδοχή της ενο-

χοποιείται η υπέρμετρη ταπεινότητα. Ιδού η βα-

θυστόχαστη επισήμανσή του στο διήγημα του,

υπό τον τίτλον: «Η Χαρούμενη Συνοδεία». «Κά-

ποια υπερβολή στο ύφος, ή κάποιο χαλάρωμα στη

φωνή, ένα ημιτόνιο περισσότερο ή λιγότερο θα

’φερνε την καταστροφή».

Περαιτέρω, επιχειρούμε μια μετακένωση του

απώτατου παρελθόντος στο αμφιλεγόμενο σή-

μερα. Ούτω, διαπιστώνουμε ότι μέρος του έργου

του Πλουτάρχου, σε εδάφιό του «περί παίδων

Αγωγής» προσαρμόζεται στην τρέχουσα πραγ-

ματικότητα, επισημαίνοντας ευστόχως: «Όπως οι

γεωργοί μπήγουν δίπλα στα φυτά στηρικτικούς

πασσάλους, έτσι και οι καλά καταρτισμένοι δά-

σκαλοι δίνουν στους νέους συμβουλές και πα-

ραινέσεις, ώστε να τους στηρίξουν, για να βλα-

στήσουν απ’ αυτούς τα σωστά ήθη».

Οι σοφοί της εκάστοτε εποχής, υποδυόμενοι

τους στηρικτικούς πασσάλους του Πλουτάρχου,

έχουν απαυδήσει, επί το λαϊκότερον «μάλλιασε

η γλώσσα τους», να αναδείξουν την αυτογνωσία,

το γνώθι σαυτόν του Χίλωνος του Λακεδαιμονί-

ου. Κύριος άξονας της αυτογνωσίας είναι ότι έκα-

στος εξ ημών να επισημαίνει, στο πλαίσιο της αυ-

τοκριτικής ή της εξομολόγησης αν προτιμάτε, τα

προτερήματα και τα ελαττώματά του, τις δυνα-

τότητες και τις αδυναμίες του, με την αντίστοι-

χη διόρθωσιν.  Και τούτο για να μην μετασχημα-

τισθεί η όλη προσπάθεια σε αυτοσκοπόν και αέ-

ναον αναμηρυκασμόν των κοινοτοπιών, προς

εντυπωσιασμόν και μόνον. 

Εν ολίγοις, οι ολίγιστοι, οι διεφθαρμένοι και

απατεώνες, ο δήμαρχος, ο βουλευτής, ο Υπουρ-

γός και οι συναυτουργοί τους, υπεύθυνοι στο ακέ-

ραιο και εξαδιαιρέτου, για τον πλέον ανυπόφο-

ρο εξευτελισμό μας και την αβάσταχτη φτώχεια,

να τους σπρώξουμε στον αποτρόπαιο Καιάδα,

όπως τους ταιριάζει. Και απαλλαγμένοι από

κάθε φοβικό σύνδρομο ή διστακτικότητα να προ-

χωρήσουμε στην επιλογήν άφθαρτων και ικανών

ιθυνόντων, έχοντες κατά νουν την ρήσιν των αρ-

χαίων μας: «Αιρετώτερον εστί στράτευμα ελάφων

λέοντος στρατηγούντος, ή στράτευμα λεόντων

ελάφου στρατηγούσης».

Διόνυσος 13-03-2012

Σωκράτης Γρηγορόπουλος

Οι  στηρικτικοί  πάσσαλοι  της  κοινωνίας  
υποδεικνύουν  την  αναδιάταξή  της
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ 

ΚΟΥΡΕΜΑ  ΟΜΟΛΟΓΩΝ: ΓΙΑΤΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΔΙΚΑ  ΜΟΥ; 

Σ
ε αυτό το φύλλο της εφημερί-

δας μας, έκρινα αναγκαίο να

ασχοληθούμε με το σημαντι-

κότερο ίσως θέμα που απασχολεί

όλους μας αυτές τις κρίσιμες μέρες

που διανύουμε, και δεν είναι άλλο

από το «κούρεμα» των ομολόγων του

κράτους μας. Με απλά λόγια θα προ-

σπαθήσω να κάνω κατανοητούς τόσο

τους λόγους για τους οποίους ήταν

αναγκαίο να γίνει αυτό το «κούρεμα»,

όσο και το τι έγινε τελικά με τα

ομόλογα των μικροεπενδυτών που εί-

ναι πολύ πιθανό να κατέχετε και

πολλοί από εσάς.

Ξεκινώντας με το πρώτο ερώτη-

μα, με πολύ απλά λόγια, το PSI (Pri-

vate Sector Involvement), είναι η δια-

δικασία κατά την οποία οι ιδιώτες

επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικά

ταμεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

αλλά όχι κράτη), δέχονται να υπάρ-

ξει μια μείωση στο ποσό που τελικά

θα εισπράξουν από την επένδυσή

τους στα ομόλογα, εξαιτίας αδυνα-

μίας ενός κράτους να πληρώσει στο

σύνολό τους αυτά τα ομόλογα. Αυτό

έγινε και στη περίπτωση τη δικιά μας.

Όσοι είχαν στη κατοχή τους ελληνι-

κά ομόλογα, είχαν δύο επιλογές. Η

μια ήταν να δεχτούν εθελοντικά να

μπουν σε αυτή τη διαδικασία, προ-

κειμένου να πάρουν πίσω ένα μέρος

των χρημάτων τους στο μέλλον, και

η άλλη ήταν να μην πάρουν ούτε καν

μέρος των χρημάτων τους πίσω με

την κήρυξη μιας μη ελεγχόμενης

πτώχευσης από το ελληνικό κράτος

και ταυτόχρονης στάσης πληρωμών

προς τους δανειστές μας.

Γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει;

Μα γιατί αφενός με αυτό τον τρόπο

η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το

πόσο που χρωστάει σε ομόλογα (από

206 δις. σε 101 δις. Ευρώ περίπου),

και αφετέρου γιατί δεν έχει πλέον

την υποχρέωση να καταβάλει τερά-

στια ποσά σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα για την αποπληρωμή ομολόγων

(θυμίζω ότι στις 20 Μαρτίου θα έπρε-

πε να έχουν βρεθεί 15 δις. Ευρώ για

την αποπληρωμή του πρώτου από μια

σειρά ομολόγων, πράγμα αδύνατον).

Επίσης η επιτυχία του προγράμματος

ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για

την υπογραφή και εκταμίευση της

νέας δανειακής σύμβασης.

Στη τελευταία πρόταση κρύβεται

και η απάντηση για το τι έγινε τελι-

κά με τους μικροκαταθέτες-κατό-

χους ελληνικών ομολόγων. Στο χώρο

εργασίας μου έγινα δέκτης πολλών

και έντονων παραπόνων από μικρο-

επενδυτές για την υποχρεωτική συμ-

μετοχή τους στο «κούρεμα», αλλά

και αποριών για το τι ποσό τελικά θα

εισπραχθεί από τα χρήματα που είχαν

επενδύσει στα ομόλογα. Όσον αφο-

ρά το πρώτο σκέλος η απάντηση εί-

ναι απλή. Για την επιτυχία του προ-

γράμματος είχε τεθεί σαν όριο το πο-

σοστό εθελοντικής συμμετοχής να

φτάσει το 90%. Αν γινόταν αυτό

τότε το υπόλοιπο ποσοστό του 10%

δεν θα υποχρεωνόταν να πάρει μέ-

ρος στο «κούρεμα». Με τη λήξη της

προθεσμίας, το ποσοστό  εθελοντι-

κής συμμετοχής ήταν 85%. Αυτό

σήμαινε αποτυχία του προγράμματος

με ό,τι συνέπειες θα είχε αυτό για την

Ελλάδα. Έτσι αποφασίστηκε να ενερ-

γοποιηθούν τα περίφημα CAC’s (Col-

lective Action Clauses), ή αλλιώς οι ρή-

τρες συλλογικής δράσης. Τι είναι

αυτό; Με απλά λόγια είναι ένας όρος

που έχουν τα ομόλογα σύμφωνα με

τον οποίο αν η πλειοψηφία των κα-

τόχων ομολόγων αποφασίσει υπέρ

για τροποποίηση των όρων των ομο-

λόγων, τότε αυτόματα δεσμεύουν το

σύνολο των κατόχων των τίτλων, και

οι αποφάσεις  εφαρμόζονται σε όλα

τα ομόλογα. Έτσι και έγινε. Προ-

ϋπόθεση για την ενεργοποίησή τους

ήταν το ποσοστό εθελοντικής συμ-

μετοχής να ξεπερνά το 75%. Άρα με

το 85% καλύφθηκε αυτός ο όρος,

ενεργοποιήθηκε η υποχρεωτική συμ-

μετοχή και τελικά το ποσοστό συμ-

μετοχής στο «κούρεμα» έφτασε πε-

ρίπου το 96,5%.

Ας πάμε όμως σε αυτό που εν-

διαφέρει πολλούς από εσάς, τους κα-

τόχους αυτών των ομολόγων, και το

τι θα γίνει από δω κι πέρα. Καταρχήν

να τονίσω ότι ΟΛΑ τα ομόλογα ανε-

ξαρτήτως ποσού, πάνω ή κάτω από

€100.000, ανεξαρτήτως αν  έχουν

αγοραστεί από την αρχή δηλαδή

από την έκδοση του ομολόγου ή

κατά τη διάρκειά του, «κουρεύονται».

Για την ακρίβεια έχουν ήδη «κου-

ρευτεί» καθώς αν απευθυνθείτε στη

τράπεζα στην οποία έχετε τα ομό-

λογά σας θα διαπιστώσετε ότι ήδη

έχει προχωρήσει η διαδικασία αυτή

στους λογαριασμούς σας. Τι περι-

λαμβάνει η διαδικασία; Καταρχήν

όπως προανέφερα «κούρεμα» των

ομολόγων κατά 53.5%. Αυτό σημαί-

νει ότι αν είχατε ένα ομόλογο αξίας

€100.000 αυτή τη στιγμή έχετε στο

λογαριασμό σας ομόλογα συνολικής

αξίας €46.500. Και λέω ομόλογα

και όχι ομόλογο γιατί εκτός του

«κουρέματος» έχει γίνει και ανταλ-

λαγή των παλιών σας ομολόγων με

νέα. Ποια είναι αυτά και πότε λήγουν,

δηλαδή ποτέ μπορείτε να πάρετε το

όποιο ποσό των χρημάτων έχει απο-

μείνει, πίσω; Θα προσπαθήσω να το

εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται καθώς

τα πράγματα εδώ είναι λίγο περί-

πλοκα. Ουσιαστικά σαν μετρητά δεν

παίρνετε αυτή τη στιγμή τίποτα.

Αυτό που παίρνετε είναι 23 νέα ομό-

λογα. Το πρώτο ομόλογο είναι ου-

σιαστικά οι δεδουλευμένοι τόκοι των

ομολόγων που κατείχατε πριν το

«κούρεμα», και λήγει τον Σεπτέμβρη

του 2012. Δηλαδή τότε θα πάρετε ως

μετρητά τους τόκους σας. Το δεύτε-

ρο είναι ενός έτους, λήγει το 2013 και

αντιστοιχεί στο 7.5% του ποσού που

είχατε επενδύσει, δηλαδή από τις

€100.000 τις €7.500. Το τρίτο είναι

δυο ετών, λήγει το 2014 και αντι-

στοιχεί επίσης στο 7.5% του ποσού

που έχετε επενδύσει δηλαδή από τις

€100.000 άλλες €7.500. Δηλαδή το

15% των χρημάτων σας θα μπορείτε

να το πάρετε άμεσα σαν μετρητά  τα

επόμενα δυο χρόνια.  Από κει και

πέρα το υπόλοιπο 31.5 % που μένει

(46.5%-15%=31.5%), έχει επιμερι-

στεί σε 20 ετήσια ομόλογα λήξεως

από το 2023 έως το 2042.  Δηλαδή τα

υπόλοιπα χρήματά σας θα μπορείτε

να τα πάρετε σταδιακά σε ένα διά-

στημα 30 ετών από σήμερα.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω δυο

πράγματα, επειδή πολλά ακούγονται

και γράφονται τα οποία δεν έχουν κα-

μία απολύτως βάση. Καταρχήν ότι

δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέ-

ρωση σε οποιαδήποτε τράπεζα όσον

αφορά  αποζημίωση των μικροεπεν-

δυτών-κατόχων ομολόγων από το

κράτος. Ούτε για τους όρους με

τους οποίους πιθανόν θα γίνει, ούτε

καν για το αν υπάρξει αποζημίωση.

Θα πρέπει να περιμένουμε επίσημη

ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση

του προγράμματος στις 14 Απριλίου.

Κατά δεύτερον δεν τίθεται κανένα

απολύτως θέμα αποζημίωσης των

επενδυτών από τις τράπεζες. Όπως

αντιλαμβάνεστε οι τράπεζες είναι

απλά ο θεματοφύλακας αυτών των

ομολόγων και ουδεμία σχέση έχουν

με την απόφαση για «κούρεμα» των

ομολόγων που κατέχουν και οι μι-

κροεπενδυτές. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι

δεν θα πάρω θέση για το αν η από-

φαση αυτή ήταν σωστή ή όχι. Η

ιστορία θα κρίνει αυτούς που πήραν

αυτή την απόφαση καθώς και πολλές

άλλες. Γνώμη μου πάντως είναι ότι θα

πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος απο-

ζημίωσης των ανθρώπων που εμπι-

στεύτηκαν τις οικονομίες τους στο

κράτος και το στήριξαν με τα χρή-

ματά τους τόσα χρόνια αγοράζοντας

όλα αυτά τα κρατικά ομόλογα, ακό-

μα και σε δύσκολους καιρούς.

Δελέγκος Δημήτριος 

Για τους πατριώτες και τους αναγνώστες της Μακιστίας πάντοτε με

αγάπη και εμπιστοσύνη, θα έχετε πληροφορίες για τα προϊόντα μας με τις

καλύτερες τιμές της αγοράς. 

Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2012. 

OMEGA
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Η
εγκατάλειψη της Ελληνικής
υπαίθρου από τον κόσμο της
και η συσσώρευση των πλη-

θυσμών στα αστικά κέντρα είναι πα-
λαιότερο και γενικότερο πρόβλημα
που σχετίζεται με την αναζήτηση κα-
λύτερης τύχης και την επιδίωξη
«ανώτερων» συνθηκών ζωής. Όλη
αυτή η αστυφιλία και η αποστροφή
προς την επαρχία έχει πλήξει σε
μεγάλο βαθμό και τα δικά μας χωριά.
Οι περισσότεροι φύγαμε από τον
τόπο μας και λείψαμε για πολλά
χρόνια. Είδαμε και μάθαμε αρκετά
έκτοτε. Ο μύθος της άνετης και ευ-
τυχισμένης ζωής στην πόλη και στην
πρωτεύουσα σιγά σιγά ξεθώριασε.
Από την άλλη μεριά οι συνθήκες
ζωής στο χωριό βελτιώθηκαν ση-
μαντικά σε σύγκριση με το παρελθόν.
Η εύκολη επικοινωνία με την πόλη και
στην πρωτεύουσα, τα κινητά τηλέ-
φωνα, η έγχρωμη τηλεόραση και
άλλες νεώτερες τεχνολογίες δεν
αποστερούν πλέον τον κάτοικο της
υπαίθρου από τα αγαθά του πολιτι-
σμού και τις ανέσεις των πόλεων.

Εν τω μεταξύ συνειδητοποιήσα-
με με την πάροδο των ετών ότι μας
έλειψαν πολλά αγαθά που εθεω-
ρούντο αυτονόητα και δεδομένα στις
παλαιότερες κοινωνίες της υπαί-
θρου. Τα τοπικά ήθη και έθιμα, οι συ-
χνές συγγενικές και κοινωνικές επα-
φές επ’ ευκαιρία των εορτών, των πα-
νηγυριών, του τακτικού εκκλησια-
σμού της Κυριακής, των ημερών πα-
ραδοσιακού γάμου ή πένθους, η βρα-
δυνή κουβέντα στο καφενείο-μαγα-
ζί ήσαν, όλα αυτά, σπουδαία στοιχεία
αρμονικής και ισορροπημένης δια-
βιώσεως στις κοινωνίες αυτές που
έγινε αισθητή η έλλειψή τους.

Έτσι αρχίσαμε να αισθανόμα-
στε την ανάγκη του νόστου και της
επιστροφής στις αναγνωρισμένες
και πολύτιμες αξίες του παρελθόν-
τος. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να αξιολο-
γήσουμε με μεγαλύτερη προσοχή και
σοβαρότητα τα παραγνωρισμένα και
λησμονημένα σχεδόν πλεονεκτήμα-
τα και αγαθά του τόπου μας και να τα
αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό
τρόπο εστιάζοντας περισσότερο στην
αυθεντική ουσία της παραδόσεώς
μας και στην ανάδειξη της μεγάλης
αξίας της. Στο σημείο τούτο βρισκό-
μαστε και μεις τώρα αναπολούντες
με νοσταλγικές σκέψεις το παρελθόν
και ελπίζοντες ή, μάλλον, ονειρευό-
μενοι για το μέλλον, όσο τουλάχιστον
μένει για τον καθένα από μας.  

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, τις σκέψεις
μας από την χωροθέτηση και τον
προσδιορισμό της περιοχής μας. Ο

τόπος και τα χωριά στα οποία θα ανα-
φερθούμε – τα χωριά μας – αποτε-
λούν τμήμα της Αρχαίας Τριφυλίας
και βρίσκονται εκατέρωθεν του πο-
ταμού – στην ουσία χειμάρρου –
του αναφερόμενου ως «Ακίδας».
Αυτός συγκεντρώνει τα νερά πολλών
ρεμάτων μεταξύ των βουνών Μίνθης
και Λαπίθα και, αφού διασχίσει τη
δική μας περιοχή και εν συνεχεία την
πεδινή κοιλάδα κάτω της Αρήνης, κα-
ταλήγει στη θάλασσα της Ζαχάρως.
Το ορεινό του τμήμα, δηλαδή το
δικό μας, παρουσιάζει ιδιαίτερο φυ-
σικό κάλλος, αφού, πέραν της εν-
διαφέρουσας και αξιοσημείωτης γε-
ωμορφολογίας του, είχε – και σύν-
τομα θα έχει και πάλι όταν συνέλθει
από την καταστροφική πυρκαϊά της
24ης Αυγούστου 2007 – κατάφυτες
κλιτύς (πλαγιές) και όχθες από φυ-
σική δασώδη αειθαλή βλάστηση και
πολλούς ελαιώνες, καθώς και τμή-
ματα με χλοερούς καλλιεργούμε-
νος, κατά το πλείστον, αγρούς. Τα
χωριά αυτά είναι: Μίνθη, Κωστομέρα,
Λογγό, Χρυσοχώρι (συμπεριλαμβα-
νομένου του μεγαλύτερου οικισμού
του «Παλαιοχώρι»), Μάκιστος, Αρ-
τέμιδα, Μηλέα και Αρήνη. Σημει-
ώνονται, βέβαια, στους παλαιούς
(βενετσιάνικους, γαλλικούς κ.λπ.)
χάρτες με τα παλαιότερα ονόματά
τους, όπως Άλβενα (η σημερινή Μίν-
θη), Τρούπες (Τρύπες, Χρυσοχώρι),
Μπαράκου (Μάκιστος), Κουμουθέ-
κρα (Αρτέμιδα), Σκλήβα (Μηλέα),
Τσερβατζή ή Τσορβατζή (Αρήνη) με
τα οποία έφθασαν μέχρι τις ημέρες
μας.

Δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει
αρκετά από την αρχαία εποχή μέχρι
την πρόσφατη. Μέχρι τη 10ετία του
1950 η τοπική οικονομία εστηρίζετο
αποκλειστικά, σχεδόν, σε αρχαία
πρότυπα: Ησιόδιο άροτρο, ευρεία
χρήση υποζυγίων – άλογα, ημίονοι,
βόδια, γάϊδαροι – για όλες, σχεδόν,
τις βαριές και ελαφρότερες εργασίες.
Το πρώτο τροχοφόρο ήρθε μετά το
1950 στον τόπο μας. Όλες οι φυτικής
προελεύσεως τροφές (αγρωστώδη,
όσπρια, λάδι, φρούτα, κηπευτικά
κ.λπ.) προήρχοντο από τους εντατι-
κά καλλιεργούμενους αγρούς, κή-
πους και δένδρα της περιοχής. Η εγ-
χώρια κτηνοτροφία, γενικευμένη σε
όλα τα νοικοκυριά αλλά με ολιγά-
ριθμα ζώα εξασφάλιζε όλα τα τρό-
φιμα ζωικής προελεύσεως, αυγά,
κρέατα, γάλα και προϊόντα γάλακτος
κ.λπ. Οι ζωοτροφές εξασφαλίζονταν
από τη φυτική βλάστηση και παρα-
γωγή, συμπεριλαμβανομένης της δα-
σικής και θαμνώδους και από τα

υπολείμματα του νοικοκυριού. Τα οι-
κήματα ήσαν λιθόκτιστα κεραμοσκε-
πή με απλές εστίες (τζάκια) και ανε-
ξάρτητους συνήθως φούρνους στην
αυλή, από υλικά εντόπια (λίθοι, άσβε-
στος, άμμος, κέραμοι, άργιλλος). Οι
πρώτες ύλες των ρούχων ήσαν της
περιοχής (μαλλί, σπάρτο, λινάρι) και
η ύφανση εγίνετο σε οικιακό αργα-
λειό (λάκκο) που κάθε σπίτι είχε από
έναν. Πολλές ήσαν οι εκλεκτές συν-
ταγές φαγητών και γλυκισμάτων και
πολλές οι παραδόσεις. Η οικονομία
ήταν κλειστή για κάθε νοικοκυριό και
πολύ λίγα αγαθά ηγοράζοντο από
την αγορά. Η ανακύκλωση και η
αξιοποίηση των πάντων ήταν πλήρης
και δεν πετιώταν τίποτε.

Όλα τα χωριά που προαναφέρα-
με ανήκαν στην Αρχαία Μακιστία και
βρίσκονταν σε στενή επαφή μεταξύ
τους λόγω γειτνιάσεως. Η επαφή
αυτή ήταν τοπική (γεωργικών κλή-
ρων), κοινωνική, πολιτιστική (ηθών και
εθίμων), κηδεστίας (συμπεθεριές).
Για παράδειγμα, ενθυμούμαι με αι-
σθήματα ευλάβειας και τιμής τους πα-
λαιότερους στο έθιμο των «λυπητι-
κών». Οι συγχωριανοί, αλλά και οι
συγγενείς και φίλοι από τα άλλα χω-
ριά, συμπονούσαν και συμπαρίσταν-
το στη θλιμμένη οικογένεια επί 40-
ήμερο, προσκομίζοντας καλοφτιαγ-
μένα φαγητά και συντρώγοντας το
βράδυ μαζί με τους λυπημένους συγ-
γενείς στο σπίτι του εκλιπόντος.

Ας προχωρήσουμε, όμως, πιό
πέρα τις σκέψεις μας. Από όλα αυτά
τα χωριά της Αρχαίας Μακιστίας,
κεντρική θέση φαίνεται να κατείχε έκ-
παλαι η σημερινή Μάκιστος και γε-
νικότερα η νότια πλευρά του Λαπίθα
(Παλαιοχώρι, Μάκιστος, Αρτέμιδα).
Ασφαλώς, αυτή η πεποίθηση θα πρέ-
πει να επιβεβαιωθεί περαιτέρω με συ-
νέχιση της αρχαιολογικής έρευνας,
η οποία, μέχρι στιγμής, έχει αποδώ-
σει σημαντικά ευρήματα στην εν
λόγω περιοχή (Ακρόπολη Αιπίου,
τάφοι Πετροπηγάδας, Ναός Αρτέμι-
δος Λιμνάτιδος κ.ά.). Εδώ θα πρέπει
να σημειωθεί ότι από μαρτυρίες πα-
λαιοτέρων – π.χ. της μάμμης μου Γε-
ωργίας θυγατρός Παναγιώτη Πόθου
που γεννήθηκε το 1879 στη Μάκιστο
και έζησε ως νεάνις εκεί – ανευρί-
σκονταν πολλά αρχαία νομίσματα και
αντικείμενα κεραμικά ή μεταλλικά
κατά τας εκχερσώσεις και αρόσεις
των αγρών πέριξ της Μακίστου.

Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά
και δεδομένα. Όμως δεν αρκεί η νο-
σταλγική μνημόνευση και αναφορά
τους. Θα πρέπει να δείξουμε, όσοι
τουλάχιστον πιστεύουμε στην υπέ-
ροχη αξία και ιερότητα αυτών των
προγονικών πατρίων ότι μπορούμε –
όσοι μπορούμε – να συμβάλουμε, με
συγκεκριμένες ενέργειες, στην ανά-
δειξή τους, ώστε να μη χαθούν ορι-
στικά όλα αυτά και εξαφανισθούν μα-
κρυά από τη μνήμη των γενεών και
κάτω από την απαλείφουσα σκόνη
των αιώνων.

Πιστεύω ότι υπάρχουν ανάμεσά
μας άνθρωποι με ουσιαστική θέληση,
με ανώτερο ήθος, με ικανότητα και
επιστημοσύνη, που θα μπορέσουν να
αναλάβουν μέρος αυτών των προ-

σπαθειών. Θαυμάσιο και αξιοσημεί-
ωτο δείγμα μίας τέτοιας προσπάθει-
ας αποτελεί το εμπεριστατωμένο
άρθρο του ιστοριοδίφου συμπατριώ-
τη μας Αβραάμ Βλάχου για το ιερό
της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στις νότιες
υπώρειες του Λαπίθα, όχι μακρυά από
την Αρτέμιδα («Μακιστία» 2011, Τεύ-
χος 65, σελ. 4-5). Ασφαλώς, για να
προχωρήσει αυτό το εγχείρημα χρει-
άζεται συνένωση δυνάμεων και προ-
σπαθειών, συνεννόηση και συντονι-
σμός δράσεων. Πιστεύω ότι η Μάκι-
στος διαθέτει τα συλλογικά όργανα
και τους ευγενείς οραματιστές για να
κάνουν την αρχή.

Σχετικά με τα πολιτιστικά, θα
πρότεινα σαν πρώτο βήμα την ίδρυ-
ση στη Μάκιστο μίας δανειστικής Βι-
βλιοθήκης, οπου θα συγκεντρωθούν
βιβλία ιστορικά, λογοτεχνικά, αρχαί-
ας Γραμματείας, σύγχρονων επιστη-
μών, δοκίμια και άλλα. Όλα αυτά θα
στοχεύουν στην επέκταση και διά-
δοση της γενικότερης Γνώσεως και
Παιδείας από την οποία έχει απομα-
κρυνθεί κάπως ο σύγχρονος Άνθρω-
πος. Για τον σκοπό αυτό πιστεύω ότι
πρέπει να αναζητηθούν και ασφαλώς
θα υπάρξουν αρκετοί δωρητές χρή-
σιμων βιβλίων. Ως προς το κτίριο που
θα στεγάζει τη Βιβλιοθήκη, έχω τη
γνώμη ότι μπορεί να διατεθεί το εκεί
κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, το
οποίο, απ’ ό,τι γνωρίζω, έχει παρα-
χωρηθεί στον Σύλλογο Μακισταίων
από τον Δήμο Ζαχάρως.

Τελειώνω εδώ το σημείωμά μου,
ευχόμενη Καλό Πάσχα στον Σύλλο-
γο Μακισταίων Ολυμπίας, σε όλους
τους Μακισταίους και στους ανα-
γνώστες της «Μακιστίας» και ονει-
ρευόμενη ανάσταση για τον τόπο
μας, τις ομορφιές του, τον πολιτισμό
του και τις ιστορίες του, μικρές και
μεγάλες.  

της Παναγιώτας Ηλία Κυριακοπούλου

π. Καθηγήτριας 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου

Χρυσοχωριτών Ολυμπίας 

“Ο Άγιος Γεώργιος” 

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. 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

το τέλος του χρόνου να έχει
ολοκληρωθεί η μελέτη και να
καταστεί το έργο ώριμο για δη-
μοπράτηση. Αυτό βέβαια είναι
πολύ ευχάριστο, αλλά βέβαια
σημαίνει ότι και αυτόν τον χει-
μώνα θα έχουμε πρόβλημα με
τον δρόμο, κάτι που επισημά-
ναμε στον κο Αντιπεριφερει-
άρχη, ο οποίος μας υποσχέθη-
κε να συνεχίσει την συντήρηση
του δρόμου. Όπως καταλαβαί-
νουμε τα πράγματα προχωράνε
καλά και θα συνεχίσουμε να πα-
ρακολουθούμε το θέμα. 

Ο  δρόμος:  

«Πάει  καλά  

το  νερό  στο  αυλάκι» 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Παράμετρος Παραμετρική τιμή
(αριθμός/100 ml) 

Escherichia coli (E. coli) 0

Παρακολούθηση
Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία

μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται
τακτικά η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης, προκειμένου να ελέγχεται αν το διατιθέ-
μενο στους καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις
του νόμου, και ιδίως τις παραμετρικές τιμές. Θα πρέ-
πει να λαμβάνονται δείγματα τα οποία να είναι αν-
τιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που κα-
ταναλίσκεται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ταυ-
τόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα
παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Επιπλέον θα πρέπει να διερευνάται αμέσως
κάθε παράλειψη τήρησης των παραμετρικών τιμών
που καθορίζονται από την υγειονομική διάταξη και
να προσδιορίζονται τα αίτια.

2.2 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι η μη

τήρηση των παραμετρικών τιμών, οι αρμόδιες Αρχές
εξασφαλίζουν ότι η παροχή νερού ανθρώπινης κα-
τανάλωσης, το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυ-
νο για την ανθρώπινη υγεία απαγορεύεται και
διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του ή αναλαμ-
βάνονται οι αναγκαίες ενέργειες για να προστα-
τευθεί η ανθρώπινη υγεία. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές ενη-
μερώνονται αμέσως σχετικά και τους παρέχονται οι
απαραίτητες οδηγίες. Οι υπεύθυνοι σε συνεργασία
με τις αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν ποιες ενέργειες
πρέπει να αναληφθούν.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Ο νόμος ορίζει τα εξής  επίπεδα ευθύνης:
(α) «Υπεύθυνοι» ύδρευσης (α΄βαθμός ευθύ-

νης) για τη συμμόρφωση προς τους όρους της υγει-
ονομικής διάταξης, όσον αφορά τα οριζόμενα για τις
υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι ο φορέας λει-
τουργίας του δικτύου (Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι
Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης κ.λ.π). 

Επομένως ρητά ορίζεται στο νόμο ότι την βασική
υπευθυνότητα για τη συμμόρφωση με την υγει-
ονομική διάταξη έχει η ΔΕΥΑ Ζαχάρως.

(β) «Aρμόδιες Αρχές» για την εφαρμογή των δια-
τάξεων της Υγειονομικής Διάταξης είναι οι υπηρε-
σίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι
κατά το Νόμο αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφε-
ρειών, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε (ΥΠΕ ή Δημ.
Υγείας ή Υγείας) και σε επιτελικό βαθμό το Υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συνεπώς πέραν του “υπεύθυνου” φορέα που εί-
ναι η ΔΕΥΑΖ, υπάρχει και η αρμόδια αρχή (η Περι-
φέρεια με την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία), η
οποία είναι κατά νόμο υπεύθυνη για την εφαρμογή
των διατάξεων. 

3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
- Θα ανέμενε κανείς για μία πολύπαθη περιοχή,

όπως η Μάκιστος, η Πολιτεία να έχει επιλύσει τα βα-
σικά προβλήματα, όπως είναι αυτό της παροχής πό-
σιμου νερού, που  αδιαμφισβήτητα να τηρεί τις εκ
του νόμου παραμετρικές τιμές. 

Επίσης θα ανέμενε κανείς έναν απολογισμό για
τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων που διατέθηκαν
για τις πυρόπληκτες περιοχές και το αποτέλεσμα των
δράσεων που αναλήφθηκαν. 

Παράλληλα, επειδή οι συμπολίτες μας, κάτοικοι
της Μακίστου, πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος
για το νέρο που τους παρέχεται, θα πρέπει να πα-
ρουσιαστεί με τρόπο κατανοητό το κόστος των αν-
ταποδοτικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στον
τομέα του νερού.

Προτάσεις για την επίλυση 
των όποιων προβλημάτων
Το σύστημα ύδρευσης της Μακίστου (όπως και

πολλών περιοχών της χώρας) σε γενικές γραμμές
αποτελείται από: τη λεκάνη απορροής υδρολη-

ψίας, πηγή υδροληψίας, εξωτερικούς αγωγούς,
αντλιοστάσιο, δεξαμενές, δίκτυο διανομής, σύστη-
μα επεξεργασίας, απολύμανση, εσωτερικές υδραυ-
λικές εγκαταστάσεις. 

Θα πρέπει να γίνεται τακτική υγειονομική ανα-
γνώριση των  διαφόρων τμημάτων του συστήματος
ύδρευσης, με τακτική και αντιπροσωπευτική δειγ-
ματοληψία και μετρήσεις του υπολειμματικού χλω-
ρίου καθώς στην προηγούμενη μετρήση που έγινε
στο νερό της δεξαμενής, δεν  μετρήθηκε το υπο-
λειμματικό χλώριο.

Ο κ. Λιαρόπουλος (Διευθυντής της Δημόσιας
Υγείας Υγειονομικού Ελέγχου Ν. Ηλείας) σε επι-
κοινωνία που είχε με την «Μακιστία» μας ενημέρωσε
ότι στα τέλη Μαρτίου πήρε εκ νεου δείγμα και ανα-
μένουμε τα αποτελέσματα. 

Επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι
η τεχνική υποδομή  στην πηγή, καθώς και η δεξαμενή
είναι έργα της δεκαετίας του '50. Το δε δίκτυο με-
ταφοράς του νερού, μπορεί να έχει αστοχίες σε κά-
ποια τμήματά του, αν λάβουμε υπόψη τι πέρασε ο
τόπος. 

Βεβαίως, σε μία συστηματική προσέγγιση και διε-
ρεύνηση του θέματος της ποιότητας του νερού της
Μακίστου, θα πρέπει να δούμε όλες τις μετρήσεις
που θα πρέπει να υπάρχουν σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του νόμου. 

Ειδικότερα θα προτείναμε:
(α) Υγειονομική αναγνώριση του δικτύου ύδρευ-

σης της Μακίστου. Το πόρισμα της υγειονομικής
αναγνώρισης να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και στους κατοίκους.

(β) Κατάλληλη υγειονομική προστασία των πη-
γών υδροληψίας και αγωγού μεταφοράς πόσιμου νε-
ρού. Έλεγχος τήρησης διατάξεων υγειονομικού
κανονισμού. 

(γ) Εργαστηριακοί Έλεγχοι: Οι εργαστηριακοί
έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σε πιστοποιημένα ερ-
γαστήρια ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή δημόσια
εργαστήρια. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των νερών
της Μακίστου θα πρέπει να περιλάβει και την κα-
λοκαιρινή περίοδο, όπου η παροχή της πηγής είναι
μειωμένη σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες.

(δ) Εγκατάσταση αυτόματου χλωριωτή στη δε-
ξαμενή ύδρευσης με σύστημα μέτρησης υπολειμ-
ματικού χλωρίου. 

(ε) Άμεση εκπόνηση μελέτης συντήρησης και εκ-
συγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης, που θα
περιλάβει τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις για
το δίκτυο ύδρευσης της Μακίστου. Η δράση αυτή και
η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων από την πολι-
τεία έχει επιτακτικό χαρακτήρα.

Θεωρούμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα εν-
σκύψουν και θα ασχοληθούν συστηματικά και άμε-
σα με την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να ενημερώσουν
τους πολίτες με τρόπο αξιόπιστο και αδιαμφισβήτητο.
Ταυτόχρονα οι φορείς της πολιτείας οφείλουν να με-
ριμνήσουν για την τήρηση της προβλεπόμενης νο-
μοθεσίας και κανονισμών στον τομέα του πόσιμου
νερού.

• 1 Υ.Α. Α5/288/1986  (ΦΕΚ 53/Β`/20.2.1986) Ποιότητα

του πόσιμου νερού, σε συμμόρφωση προς την 80/778

οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της

15-7-80, η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά

του πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών

και στις υποχρεώσεις των υπευθύνων.

• Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ

630/Β`/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διά-

ταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποι-

ότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμ-

μόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

• Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001  (ΦΕΚ 892/Β`/11.7.2001) Ποι-

ότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμ-

μόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

• Γ3α/761/68 Υγ. διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί

(ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρω-

ματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νε-

ρού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους. 

• Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού,

που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδρολη-

ψίας και συστημάτων ύδρευσης.

• (υπάρχει και άλλο νομοθετικό πλαίσιο για το πόσιμο

νερό, η αναφορά όμως σε αυτό δεν απαιτείται στα πλαί-

σια του παρόντος σημειώματος). 
2 Υπάρχει και πλήθος άλλων παραμέτρων που πρέ-

πει να παρακολουθούνται για την ποιότητα του πόσιμου

νερού, η τήρηση των οποίων ανήκει στην αρμόδια αρχή

(ΔΕΥΑΖ για την προκειμένη περίπτωση). 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
Δήλωση του επικεφαλής  

της Μείζονος Αντιπολίτευσης 

του Δήμου Ζαχάρως
5-4-2012 

Το νερό είναι ακατάλληλο στη Μάκιστο και σε
άλλα χωριά του Δήμου και το δίκτυο ύδρευσης στο
σύνολο των οικισμών  του Δήμου Ζαχάρως απαιτεί
εκσυγχρονισμό άμεσα. Ο δρόμος είναι εγκαταλε-
λειμμένος πολλά χρόνια και συγκοινωνία δεν υπάρ-
χει. Η δημοτική αρχή κατάφερε, περιοχές  του Δή-
μου μας, το 2012, να έχουν τα βασικά προβλήματα
του νερού και της ανυπαρξίας δρόμων και συγκοι-
νωνίας που έχουν περιοχές στην κεντρική και την
ανατολική Αφρική. 

Ο Δήμος Ζαχάρως δεν προετοίμασε και δεν προ-
ώθησε ούτε ένα τεχνικό δελτίο-έργο για χρηματο-
δότηση από το ΕΣΠΑ. Σύνταξε Τεχνικό Πρόγραμμα
«για τα μάτια του κόσμου» από το οποίο δεν θα
εφαρμοστεί ούτε το 10% των έργων, όπως έγινε και
πέρυσι και ο δρόμος προς τα χωριά που εγκατα-
λειμμένα θρηνούν ακόμη τα ανθρώπινα θύματα και
τις τεράστιες υλικές ζημιές του 2007 είναι δύσβα-
τος. 

Η μείζων αντιπολίτευση συμπαραστέκεται απο-
λύτως στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της Μακί-
στου. Ζητά από τη Δημοτική Αρχή την άμεση και ορι-
στική λύση των προβλημάτων ύδρευσης με υγιεινό
νερό και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων
ενεργειών για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και ορι-
στική αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Με τη συ-
νεργασία των δημοτών της Μακίστου και του συλ-
λόγου Μακισταίων η Μείζων Αντιπολίτευση δε-
σμεύεται ότι θα πιέσει σε κάθε κατεύθυνση για τη
λύση των σοβαρών αυτών προβλημάτων. Οι ευθύνες
της ΔΕΥΑ Ζαχάρως η οποία εισπράττει τα τέλη εί-
ναι μεγάλες. Οφείλει να εκτελεί τα κοινωφελή
έργα, ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών και όχι
να εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Η μικροπολιτική της
οδήγησε το σύστημα  υδροδότησης στο σύνολο του
Δήμου στην κατάρρευση. 

Κώστας Αλεξανδρόπουλος 
Επικεφαλής 

της Μείζονος Αντιπολίτευσης

Ο επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

απέστειλε στην Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας Τμήμα Περ/κής Υγιεινής 

και Υγειονομικού Ελέγχου Πύργου 
9-3-2012

Μετά, τα αποτελέσματα της μικροβιολογικής εξέ-
τασης δειγμάτων νερών της Τ.Κ. Μακίστου, όπου
αποδείχθηκε μικροβιολογική επιβάρυνση στη πηγή
Αγ. Γεωργίου, απαιτείται εκ νέου έλεγχος για να δια-
πιστωθεί εάν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα
όπως είχατε υποδείξει, με το υπ' αριθμ.
396,2,3455/11/27-1-12, έγγραφό σας. Επιπρόσθετα
είναι επιτακτική ανάγκη να διενεργηθεί μικροβιο-
λογική εξέταση των δειγμάτων του νερού, σε όλα
τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ζαχάρως, από τις
αρμόδιες κατά το νόμο δημόσιες αρχές και όχι από
ιδιωτικές υπηρεσίες, προκείμενου να διακριβωθεί επι-
στημονικά και τεκμηριωμένα η ποιότητα του πόσιμου
νερού, που αφορά το σπουδαιότερο και σημαντι-
κότερο ζήτημα της δημόσιας υγείας. Ακόμη είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό να αναλυθεί και η ποσότητα και η
αναλογία υπολοίπου του χλωρίου που βρίσκεται στο
πόσιμο νερό, δεδομένου ότι η χλωρίωση πρέπει να
γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία και μέθοδο.

Παρακαλώ, όπως μας ενημερώσετε για την
εξέλιξη του θέματος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για
όλους τους πολίτες.

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς 
Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης
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Μικρά  αλλά  σημαντικά 
Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007

Άρχισε στις 23-03-2012 η πολύκρότη δίκη για τις φωτιές του 2007.
Είχε αναβληθεί πολλές φορές και η τελευταία ήταν στις 18 Μαρτίου. Θα

συνεχιστεί στην αίθουσα του τριμελούς Κακουργιοδικείου Πύργου την 6-4
2012 και θα διαρκέσει πολύ καιρό. Η έναρξη έγινε με τον τραγικό πατέρα κο
Παρασκευόπουλο Γιώργο, και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συγγενείς των
θυμάτων. Θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των μαρτύρων.

Τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για το χωριό μας 
Πιστεύουμε ότι τώρα πλέον που έφυγε ο χειμώνας, είναι καιρός να ξε-

κινήσουν τα διάφορα έργα, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και έχουν γραφτεί
κατ’ επανάληψη στην «Μακιστία». 

Ένα διαφορετικό Καρναβάλι
Με το σύνθημα: «Πετάξτε τις φριχτές μάσκες και ελάτε με την ομορφιά

της ψυχής σας ντυμένοι απλά με ένα κλαδί ελιάς, με ένα στεφάνι δάφνης»,
πραγματοποιήθηκε το 2ο οικολογικό και ανακύκλωσης καρναβάλι, στην Αρ-
τέμιδα, από το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών ΓΑΙΑ, σε συνεργασία με τον πρό-
εδρο του Δ.Δ. Αρτέμιδας κ. Βασίλη Κυριακόπουλο και τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου Μακισταίων κ. Στάθη Κοκκαλιάρη. Ο γλύπτης-καθηγητής κ. Νίκος Δη-
μόπουλος με μαθητές του Γυμνασίου Ζαχάρως, εξέθεσαν έργα τους σχετι-
κά με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Διογένης
με το φανάρι του ψάχνοντας για άνθρωπο μας βεβαίωσε ότι στην Αρτέμιδα
τον βρήκε. Μικρά παιδιά ντυμένα με λουλούδια συμμετείχαν στην γιορτή για
την αναμονή της άνοιξης. Και η Περσεφόνη ανέβηκε ξανά στο μπαλκόνι της
Γής για να ξαναέρθει η Άνοιξη στη Ζωή μας.  

Κεραία
Εγκαταστάθηκε η κεντρική κεραία τηλεόρασης στο χωριό μας όπως εί-

χαμε προαναγγείλει σε προηγούμενο φύλλο. Πλέον με την σύνδεση σε κάθε
σπίτι με δαπάνες του κάθε πατριώτη θα έχουμε όλοι καλό σήμα τηλεόρασης
στα σπίτια μας. 

Σημαντική Διόρθωση 
Στο προηγούμενο φύλλο ο δαίμονας του τυπογραφείου πήρε την εισή-

γηση του προέδρου του Συλλόγου μας στην Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου. Ο Πρόεδρος Κοκκαλιάρης Στάθης αφού καλωσόρισε τους πατριώτες
έκανε αναφορά στο φλέγον θέμα του δρόμου, στην βελτίωση του υδρευτι-
κού δικτύου που είναι απαραίτητη, την ολοκλήρωση του κτίσματος (κιόσκι)
του Συλλόγου, την ανάγκη για την βελτίωση της κεντρικής πλατείας Μακι-
στίας του χωριού καθώς και εκείνης του Αγίου Γεωργίου. Εκτεταμένη ανα-
φορά έγινε και στο κτίριο του σχολείου που έχει παραχωρηθεί στο Σύλλο-
γο, στο χώρο των αλωνιών και του κοιμητηρίου. Η Γενική Συνέλευση συνε-
χίστηκε με την εισήγηση του προέδρου του χωριού Πόθου Νώντα, όπως μπο-
ρεί κανείς να δεί στο άρθρο του προηγούμενο φύλλου.

Κοιμητήριο
Ο πρόεδρος του χωριού Νώντας Πόθος σε επικοινωνία που είχαμε μας

ενημέρωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με ειδικούς για την διευθέτηση του χώ-

ρου του κοιμητηρίου. Επλίζουμε εντός του καλοκαιριού να έχουν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες που απαιτούνται. Ο Σύλλογος θα στηρίξει με όλες του τις δυ-
νάμεις.

Δίκτυο αγροτικών δρόμων
Το δίκτυο των αγροτικών δρόμων καθαρίστηκε από κατολισθήσεις και τα

γεφύρια που είχαν βουλώσει, ανοίχτηκαν με μηχάνημα όπως μας ενημέρω-
σε ο πρόεδρος Νώντας Πόθος. 

Χορός Αγάπης
Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει να αναβιώσει το έθιμο του Χορού της Αγά-

πης το απόγευμα ανήμερα το Πάσχα. Έχουμε εξασφαλίσει παρουσία ιερέα και
σας περιμένουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Έκδοση Λεξικού από Πατριώτη μας
Ο πατριώτης μας Αριστομένης Γρηγορόπουλος συνέγραψε ένα Λεξικό της

γλωσσικής μας παράδοσης το οποίο και εξέδωσε. Είναι ένα θαυμάσιο πόνη-
μα που προσφέρει στην διατήρηση της τοπικής μας διαλέκτου. Σε επόμενα φύλ-
λα μας θα δημοσιεύσουμε και αποσπάσματα του έργου, όπως επιθυμεί και ο
ίδιος ο συγγραφέας, τον οποίο και ευχαριστούμε.

Κεντρόματα αχλαδιών 
Ο πρόεδρος Στάθης Κοκκαλιάρης όπως και πέρυσι έχει συλλέξει διάφο-

ρα κεντράδια αχλαδιών τα οποία μπορούν οι συμπατριώτες μας να ζητήσουν
τις ημέρες του Πάσχα και να κεντρώσουν όπου εκείνοι κρίνουν. 

Αίτηση για επισκευή γέφυρας στη θέση Ξυνόκλημα 
Οι Πρόεδροι των Δ.Δ. Αρτέμιδας και Μακίστου Κυριακόπουλος Βασίλης

και Πόθος Νώντας κατέθεσαν γνωστοποίηση για την σημαντική ζημιά από κα-
τολίσθηση στο γεφύρι του πάνω δρόμου Μάκιστος - Αρτέμιδα, με αριθ. πρωτ.
63806/1092 στις 14-3-2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. 

Αναμένουμε τις ενέργειες των υπευθύνων. 

Ό
πως είναι γνωστό σε όλους μας ο υποψή-
φιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
κος Θεόδωρος Βλαγκούλης ως δικηγόρος

αλλά και ως πολιτικώς ενάγων έχει καταθέσει αγω-
γή στον Εισαγγελέα του Πύργου Ηλείας κ. Μεϊδάνη
προκειμένου να διατεθούν τα χρήματα του Ταμεί-
ου Μολυβιάτη μόνο για τους πυρόπληκτους, όπως
εξάλλου είναι και ο σκοπός των καταθετών- δω-
ρητών καθώς και να διερευνηθεί αν παρεβιάσθη η
βούληση των καταθετών. Σημειώνεται ότι η μήνυ-
ση κατετέθη μαζί με τον πρόεδρο του Δημοτικού
Διαμερίσματος Μακίστου κ. Επαμεινώνδα Πόθο. Απ’
ότι ενημερωθήκαμε από τον κ. Θεόδωρο Βλαγκούλη
έχει διαταχθεί Επείγουσα Προκαταρκτική Εξέτα-
ση από τον Εισαγγελέα Πύργου, και ήδη εξετά-
ζονται οι προταθέντες μάρτυρες. 

Σκοπός και στόχος της μηνυτήριας αναφοράς,
όπως δήλωσε ο κος Βλαγκούλης, είναι ο καταλο-
γισμός ευθυνών για τυχόν παρατυπίες όσον αφο-
ρά τη διαχείριση και τη διάθεση κονδυλίων και αν
παρεβιάσθη η βούληση των καταθετών δωρητών. Για
το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Βλαγκούλης τόνισε ακό-
μη πως επιδίωξή του με την κατάθεση της μήνυσης,
πέραν της διαχειριστικής διερεύνησης των εκτα-
μιευθέντων χρημάτων, είναι τα εναπομείναντα
υπόλοιπα μετά την εκκαθάριση του καταργηθέντος

Ταμείου Μολυβιάτη που υπολογίζονται σε 117
εκατ. ευρώ, να διατεθούν και μάλιστα ΑΜΕΣΑ για
τους πυρόπληκτους που μετά και τις ανεκπλήρω-
τες υποσχέσεις του Γ. Παπανδρέου βρίσκονται ιδι-
αίτερα σε δεινή θέση. Ακόμη επισήμανε ο κος.
Βλαγκούλης, ότι μη διανοηθούν οι αρμόδιοι να δια-
θέσουν τα χρήματα για άλλους σκοπούς παρά μόνο
στους πυρόπληκτους γιατί τους περιμένει ο Ει-
σαγγελέας στο ακροατήριο. Μίλησε ακόμη ο κ.
Βλαγκούλης για άμεση εκταμίευση χρημάτων για
αποκατάσταση της οδοποιΐας προς τη Μάκιστο και
την Αρτέμιδα, καθώς επίσης και για την διασφάλι-
ση της καταλληλότητας ποσίμου ύδατος αφού

μετά τις πυρκαγιές κατέστη ακατάλληλο για την
υγεία των  κατοίκων.  

Καμία ανταπόκριση
Ακόμη ο υποψήφιος βουλευτής Ηλείας κος

Βλαγκούλης υπογράμμισε ότι βρέθηκε στην ανάγ-
κη να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, διότι παρά τις
συνεχείς οχλήσεις των φορέων του νομού καθώς
και τις ερωτήσεις των κοινοβουλευτικών εκπρο-
σώπων προς το υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο
ως γνωστόν έχει μεταφερθεί το εναπομείναν ποσό
των 117.000.000 ευρώ, μετά την εκκαθάριση του κα-
ταργηθέντος ταμείου Μολυβιάτη δεν υπήρξε καμία
απολύτως ανταπόκριση με αποτέλεσμα οι δωρητές
να ζητούν τα χρήματά τους  πίσω (όπως ο κ. Αγ-
γελόπουλος).

Συγχρόνως με τη μηνυτήρια αναφορά ο κ.
Βλαγκούλης ζητά από τον Εισαγγελέα να διερευ-
νηθεί, εάν συντρέχουν προϋποθέσεις για την άσκη-
ση ποινικής δίωξης, για κακουργηματικά εγκλήμα-
τα απιστίας, για τυχόν πράξεις και παραλήψεις όλων
των εμπλεκομένων. Μετά το πέρας δε της εξέτα-
σης των μαρτύρων που είναι σε εξέλιξη και εφόσον
προκύψουν ευθύνες θα ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Εισαγ-
γελέα που διερευνά την υπόθεση σε όλες τις πτυ-
χές της. 
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