
Τ
ην Κυριακή 13-01-2013 πραγ-
ματοποιήθηκε η τακτική Γ. Σ.
του Συλλόγου μας, στην αί-

θουσα που μας παραχώρησε για
άλλη μια φορά ο συμπατριώτης μας
κ. Μιλτιάδης Κάππος και τον ευχα-
ριστούμε πολύ για αυτό. 

Η συμμετοχή των συμπατριωτών
μας ήταν μεγάλη. Ανάλογη εκείνης
της 08-03-2008. Η απαρτία διαπι-
στώθηκε άμεσα και έτσι ξεκινήσαμε.
Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ολυμπίας κ.
Δημήτρης Μανώλης, η Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσο-
χωριτών κ. Παναγιώτα Κυριακοπού-
λου, η οποία απεύθυνε χαιρετισμό.
Χαιρετισμό απέστειλε και ο Πρό-
εδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ. Σταύ-
ρος Μπένος, τους οποίους χαιρετι-
σμούς παραθέτουμε παρακάτω.

Ξεκινήσαμε με την κοπή της πί-
τας. Ο τυχερός με το φλουρί θα

έπαιρνε ένα ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ «ΜΑ-
ΚΙΣΤΟΥ». Ο συμπατριώτης μας κ.
Διονύσης Λινός πρόσφερε επιπλέον
μια εβδομάδα δωρεάν διαμονή  δυο
ατόμων στο κάμπινγκ του. Η τυχερή
της πίτας είναι η Δήμητρα Κοκκα-

λιάρη και της ευχόμαστε καλή χρο-
νιά! 

Ο οικονομικός απολογισμός έγι-
νε ταυτόχρονα με την έκθεση της
εξελεγκτικής επιτροπής (Κωνσταν-
τίνος Λαμπρόπουλος-πρόεδρος, Χρι-
στίνα Γρηγοροπούλου και Δήμητρα
Κοκκαλιάρη-μέλη), η οποία και δια-
πίστωσε κατά τον έλεγχό της ότι δεν
έχουν γίνει λάθη ή παραλείψεις και
πρότεινε στη Γ. Σ. την απαλλαγή του
Δ.Σ. του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Στάθης Κοκκαλιάρης έκανε απολο-
γισμό των πεπραγμένων  του απερ-
χόμενου Δ.Σ. κατά τη διετία 2011 και
2012 και στο τέλος της ομιλίας του
δήλωσε ότι παρότι είναι υποψήφιος
για το νέο Δ.Σ., δεν επιθυμεί να ψη-
φιστεί και υπέβαλε την παραίτησή
του.

Οι υποψηφιότητες για το νέο
Δ.Σ. που είχαν κατατεθεί έγκαιρα
(έως τις 08-01-2013), είναι οι παρα-
κάτω: 

1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης
του Νικολάου

Αγαπητοί Συμπατριώτες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω

την Γενική Συνέλευση του Συλ-

λόγου μας και το νέο Δ.Σ. για

την εκλογή μας.

Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει με

χαρά και ευθύνη τα καθήκοντά

του και υπόσχεται να προβάλει

τα προβλήματα του τόπου μας

και να επιδιώξει σωστές λύσεις.

Στόχος μας είναι η αναστή-

λωση του Αρχαίου Θεάτρου

(Αίπυ) η οποία θα αναδείξει

την ιστορική και αρχαιολογική

αξία της περιοχής μας και θα

οδηγήσει στην ανάπτυξή της.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε

σε μια καλή συνεργασία όλων

για το καλό του χωριού μας.

Ο Πρόεδρος

Φώτης Βλάχος  
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ΙΛΙΟΝ Κωδικός:  013087

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Ο Σύλλογος Μακισταίων σας προσκαλεί στον ετήσιο

χορό του που θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου 2013 ημέ-

ρα Κυριακή και ώρα προσέλευσης 13:30 το μεσημέρι στην

αίθουσα εκδηλώσεων στο κοσμικό κέντρο «Ποσειδώνιο»

Λ. Ποσειδώνος 18 Ελληνικό. 

Τιμή πρόσκλησης 15€. Σας περιμένουμε όλους εκεί. 

ΧΟΡΟΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Γενική  Συνέλευση  Συλλόγου  Μακισταίων 

83 

Στιγμιότυπο από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου όπου 
θετική εντύπωση έκανε σε όλους η αθρόα συμμετοχή των μελών μας 

Συνέχεια στη σελ.  3
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 

Εκδότης:
Φώτης Βλάχος  

Κιν.: 6972719139 
e-mail:

vlachosfotis@gmail.com 

Διευθυντής:
Αχιλλέας Δημόπουλος 

Αρχισυντάκτης:
Διονύσης Κοκκαλιάρης  

Συντακτική επιτροπή 
Καραμπέτσου-Βλάχου 

Σταυρούλα 
Καριώρη Μαίρη 
Βλάχου Θάλεια 

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 

Τ.Κ. 13121 

Tηλ-fax:  210 2619003 

e- mail: karpouzi@ otenet.gr

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Σημείωση  της  έκδοσης 

Τ
α φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το
τελευταίο του απερχόμενου Δ.Σ. Στην δυ-
ναμική και με μεγάλη συμμετοχή Γενική Συ-

νέλευση του Συλλόγου, η οποία θα μπορούσε να εί-
ναι πιο αποδοτική καθώς δυστυχώς αναλώθηκε πα-
ραπάνω από ότι έπρεπε χρόνος σε αδιέξοδες αν-
τιπαραθέσεις, εκλέχτηκε με τις προβλεπόμενες δια-
δικασίες το νέο Δ.Σ., το οποίο χαρακτηρίζεται ταυ-
τόχρονα από συνέχεια και ανανέωση. Ευχόμαστε
καλή τύχη και κουράγιο. Πολύ σημαντική είναι για
τον Σύλλογο και η εγγραφή αρκετών νέων μελών,
στα οποία ελπίζουμε να βασιστούμε στα χρόνια που
θα έρθουν. 

Για το χωριουδάκι μας τα θέματα είναι καυτά και
εξελίσσονται συνεχώς. Το μεγάλο θέμα είναι βε-
βαίως η αναστήλωση του αρχαίου Θεάτρου στο
Αίπυ. Έργο το οποίο εκτιμούμε ότι θα αλλάξει το
χάρτη του τόπου μας και θα τον αναδείξει. Επίσης
η νέα χάραξη του δρόμου από την Ζαχάρω προ-
χωράει στο στάδιο της μελέτης. 

Πέρα από αυτά τα ζητήματα με υπερτοπικό χα-
ρακτήρα, σαν εφημερίδα έχουμε αναδείξει τις
προσπάθειες του Δήμου Ζαχάρως για σημαντικά
έργα στο χωριό μας. Τα πιο πολλά έχουν ωριμάσει,
όπως το κιόσκι (από την χορηγία της Vodafone), τα
έργα στο Πνευματικό Κέντρο Μακιστίας Κοιλάδας
(Σχολείο) και τα αντιπλημμυρικά στα Λαμπρέικα.
Αυτό το έτος είναι το έτος που πρέπει πλέον να τα
δούμε να πραγματοποιούνται και να εκτιμήσουμε
αν οι δεσμεύσεις του προηγούμενου διαστήματος
έχουν αντίκρυσμα. Μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο
θα γνωρίζουμε. 

Σαν εφημερίδα θα συνεχίσουμε να αναδει-
κνύουμε όλα τα ζητήματα, να συνεισφέρουμε
στην προώθησή τους και να ωθούμε προς την εκ-
πλήρωση των στόχων της μικρής μας κοινωνίας, συ-
νεργαζόμενοι με τους υπεύθυνους φορείς και
ελέγχοντάς τους. 

Κοινωνικά 
ΓΑΜΟΙ
― Ο Αλέξης Πόθος, Ιατρός, τέλεσε το γάμο

του με την Γιάννα Ξυνογαλά (οδοντίατρο)
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου
Βουτζά στις 5-5-2012. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Ο Γιάννης Βλάχος και η σύζυγός του

Μαρία απέκτησαν αγοράκι. 
― H Σπυριδούλα Aθανασοπούλου και ο

Άρης Αντωνάκης απέκτησαν στις 19-4-2012 κο-
ριτσάκι. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Η Πόθου-Βασιλοπούλου Τασία απεβίω-

σε στις 4-11-2012 σε ηλικία 92 ετών και ετά-
φη στο νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου.  

― Στις 13 Νοεμβρίου 2012 απεβίωσε η Κυ-
ριακή (Κούλα) Λουμπή, σύζυγος Κωνσταντίνου
Λουμπή, σε ηλικία 81 ετών.

Η ταφή της έγινε στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθη-
νών, με πλήθος συγγενών και συμπατριωτών,
να την αποχαιρετούν.

Η Κυριακή Λουμπή είχε αποκτήσει δύο κό-
ρες, τη Σοφία και τη Διονυσία.

Ο Σύλλογος και η «Μακιστία» εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους της
θανούσης.

Καλό σου ταξίδι!...
Όλοι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τη θεία

Κούλα (Κυριακή) Λουμπή, την ευγενική, πρό-
σχαρη και καλοσυνάτη συμπολίτισσά μας.

Αλλά μας ξάφνιασε με την απρόσμενη
φυγή της από κοντά μας. 

Μας ξάφνιασε όλους, ακόμα και τους οι-
κείους και συγγενείς της. 

Έφυγε έτσι βιαστικά για να προλάβει το
όχημα προς την αιωνιότητα.

Ας είσαι καλά εκεί πάνω, με τους αγγέλους
και τους τόσους γνωστούς και φίλους μας. 

Αντίο!... Θα σε θυμόμαστε για πάντα.
Zώης Μπενάρδος

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο

της εφημερίδας μας στη στήλη των γάμων γρά-
φτηκε ότι παντρεύτηκε ο Αριστογείτονας Λαμ-
πρόπουλος ενώ το σωστό είναι Αριστογείτονας
Αλεξανδρόπουλος 

Επίσης εκ παραδρομής στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας στη στήλη των γεν-
νήσεων το ορθό είναι ότι η Ανθή και ο Νίκος
Γκούσκος απέκτησαν αγοράκι. 

Ζητούμε συγγνώμη για τα σοβαρά λάθη
μας. 

Ας  τους  
μιμηθούμε 

Καραθανάσης Φώτης..............50€ 
Λινού-Ματζούνη Μαρία..........50€ 
Πόθος Νώντας........................20€ 
Σύλλογος Μυλιωτών ..............10€ 
Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαρι-
στούν για την οικονομική ενίσχυση. 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” 
Η εφημερίδα μας βγαίνει με κόπο και μεράκι και συνεπάγεται και οικονομικό κό-

στος. Ενισχύστε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Μπορείτε

να καταθέτετε την ενίσχυσή σας στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα

Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62 και να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Συλ-

λόγου Βλάχο Φώτη, τηλ. 6972719139 για να σας αποστείλουμε την απόδειξή σας. 

Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, να μας πληροφορούν για τα διάφορα
κοινωνικά γεγονότα, γάμους, αρραβώνες, γεννήσεις, βαφτίσεις, επιτυχίες-διακρίσεις μα-
θητών, φοιτητών και επιστημόνων, απώλειες προσφιλών προσώπων και πατριωτών, μνη-
μόσυνα ή και ο,τιδήποτε σχετικό. Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο-fax 210-9704394, κινητό
τηλ. 6972719139 και στο email: makistia@gmail.com, για να τα δημοσιεύουμε έγκαιρα στην
«Μακιστία». Επίσης ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη, για τυχόν λάθη κατά την πλη-
ροφόρησή μας από τρίτους. 

ΕΥΧΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΝΕΟ  ΕΤΟΣ
Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες.
Φίλοι και Φίλες της Μακίστου και της «Μακιστίας».
Αγαπητά Μέλη.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου. Υγεία και

ευημερία για το Νέο Έτος 2013.
Η αλληλεγγύη μεταξύ μας και η συνεργασία θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του

Συλλόγου μας, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες
Φώτης Βλάχος 

Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου 
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Γενική  Συνέλευση  Συλλόγου  Μακισταίων 

2. Αθανασόπουλος Ελευθέριος του Ευσταθίου
3. Αθανασόπουλος Πέτρος του Αλεξίου
4. Βλάχος Φώτιος του Γεωργίου
5. Γρηγορόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη
6. Δημόπουλος Αχιλλέας του Γεωργίου
7. Κοκκαλιάρης Διονύσιος του Δημητρίου
8. Κοκκαλιάρης Ευστάθιος του Αντωνίου
9. Λουμπής Αθανάσιος του Παναγιώτη 
10. Πόθος Νώντας του Νικολάου

Για την εξελεγκτική επιτροπή:
1. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα
2. Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου
3. Δημοπούλου-Παπαδόγκωνα Δήμητρα του Γεωργίου
Εκπρόθεσμα στις 11-01-2013 κατέθεσε υποψηφιότητα η κ. Αβραμοπού-

λου Ειρήνη του Βασιλείου. Η Γ.Σ. όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου
ψήφισε για την αποδοχή ή όχι της εκπρόθεσμης υποψηφιότητας και κατά πλει-
οψηφία την απέρριψε. 

Πρόεδρος της Συνέλευσης αποφασίστηκε με ψηφοφορία από το Σώμα ο
Ντίνος Μπάμης, (γραμματέας η Ειρήνη Αβραμοπούλου), ο οποίος
διεύθυνε επιτυχώς την Συνέλευση. Σύντομη ενημέρωση έκανε ο Φώ-
της Βλάχος για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και κυρίως για το Αρχαίο
Θέατρο στο Αίπυ και ανέγνωσε τη χαιρετιστήρια επιστολή του προ-
έδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Μπένου. Στην συνέχεια τη Συνέλευση
χαιρέτισε η πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωριτών κα Κυριακο-
πούλου. 

Ορίστηκε η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
1. Λαμπρόπουλο Νικόλαο του Διονυσίου (πρόεδρο)
2. Βλάχου Μιχαέλα του Φωτίου (γραμματέα)
3. Λαμπρόπουλο Νικόλαο του Αθανασίου (μέλος)
Ομολογουμένως η παραπάνω επιτροπή λειτούργησε άψογα και

μας έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
• Εγγεγραμμένοι 184 
• Ψήφισαν 103
• Έγκυρα 103
• Παρόντες 60
• Με εξουσιοδότηση 43
Έλαβαν:
1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης του Νικολάου 31
2. Αθανασόπουλος Ελευθέριος του Ευσταθίου 38
3. Αθανασόπουλος Πέτρος του Αλεξίου 49
4. Βλάχος Φώτιος του Γεωργίου 69
5. Γρηγορόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη 64
6. Δημόπουλος Αχιλλέας του Γεωργίου 67
7. Κοκκαλιάρης Διονύσιος του Δημητρίου 37

8. Κοκκαλιάρης Ευστάθιος του Αντωνίου 9
9. Λουμπής Αθανάσιος του Παναγιώτη 57
10. Πόθος Νώντας του Νικολάου 61

Τακτικά μέλη εκλέχθηκαν:
1. Αθανασόπουλος Ελευθέριος του Ευσταθίου
2. Αθανασόπουλος Πέτρος του Αλεξίου
3. Βλάχος Φώτιος του Γεωργίου
4. Γρηγορόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη
5. Δημόπουλος Αχιλλέας του Γεωργίου
6. Λουμπής Αθανάσιος του Παναγιώτη 
7. Πόθος Νώντας του Νικολάου
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κοκκαλιάρης Διονύσιος του Δημητρίου
2. Αθανασόπουλος Δημοσθένης του Νικολάου

Εξελεγκτική επιτροπή:
1. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα
2. Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου
3. Δημοπούλου-Παπαδόγκωνα Δήμητρα του Γεωργίου 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η Δήμητρα Κοκκαλιάρη με το φλουρί που κέρδισε κατά την κοπή της πίτας 
που συνοδευόταν από προσφορά διαμονής στο κάμπινγκ στο Λαύριο 

από τον πατριώτη μας Διονύση Λινό 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Στάθης Κοκκαλιάρης
κατά την κοπή της πίτας του Συλλόγου μας 
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Συγκρότηση  σε  Σώμα 
Την Τρίτη 22-01-2013 και ώρα 18:00 ο πλειοψηφήσας σε σταυρούς

προτίμησης κ. Φώτης Βλάχος κάλεσε τα εκλεγέντα μέλη προκειμέ-
νου να προχωρήσουν από κοινού στη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα.

Όλοι οι εκλεγέντες ήταν παρόντες (μαζί και οι αναπληρωματικοί).
Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος εξελέγη ο κ. Φώτης Βλά-
χος, ο οποίος εισηγήθηκε να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ.,
ως εξής:

Αθανασόπουλος Πέτρος του Αλεξίου – Αντιπρόεδρος
Δημόπουλος Αχιλλέας του Γεωργίου – Γεν. Γραμματέας
Γρηγορόπουλος Δημήτρης του Παναγιώτη – Ταμίας
Αθανασόπουλος Ελευθέριος του Ευσταθίου – Ειδ. Γραμματέας
Πόθος Νώντας του Νικολάου – Μέλος
Λουμπής Αθανάσιος του Παναγιώτη – Μέλος

Επίσης εισηγήθηκε τα αναπληρωματικά μέλη να προσκαλούνται
και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ισότιμα με τα τακτι-
κά μέλη.

Οι αρμοδιότητες να ασκούνται σύμφωνα με το καταστατικό.
Ο κ. Νώντας Πόθος να εκπροσωπεί το Δ.Σ. στους τοπικούς Συλ-

λόγους του Δ. Ζαχάρως.
Ο κ. Κοκκαλιάρης Διονύσιος να είναι Αρχισυντάκτης της εφημε-

ρίδας.
Η εισήγηση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Βλάχος Φώτης                                          Δημόπουλος Αχιλλέας

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 2013. 

OMEGA

Θέμα: Χαιρετισμός 
της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου 
Μακισταίων Ολυμπίας, Αθήνα 13-1-2013
Προς τον Σύλλογο Μακισταίων και τους απανταχού Μακισταίους
Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωριτών Ολυμπίας

Ευχόμεθα το νέο έτος 2013 να χαρίζει υγεία, προκοπή και ευτυχία σε
όλους, ατομικά και οικογενειακά. Επίσης, στη μεγάλη σε σημασία χώρα μας,
την Ελλάδα, να απαλλαγεί γρήγορα από την κρίση που μας πλήττει και να
ανοίξει το δρόμο της προόδου και στην ιδιαίτερη περιοχή μας, τη Μακιστία
κοιλάδα, να αναδειχθεί ο πανάρχαιος πολιτισμός της, στο πλαίσιο της Αρ-
χαίας Τριφυλίας και του βασιλείου του Νέστορα, αλλά και να αναβιώσουν
τα παραδοσιακά σοφά πολιτιστικά της στοιχεία. Ευχόμεθα την προαγωγή
του Συλλόγου σας και του έργου του για το καλό της Μακίστου, της Μακι-
στίας κοιλάδας, της τοπικής και ευρύτερης πατρίδας μας και του πολιτισμού.

Ήταν ευτυχής συγκυρία να συναντηθούμε οι δύο σύλλογοι των γειτο-
νικών μας χωριών εδώ και έναν χρόνο περίπου, δηλαδή από την προηγού-
μενη γενική σας συνέλευση τον Νοέμβριο του 2011 και να αρχίσει η συ-
νεργασία μας σε διάφορα σημαντικά θέματα, με κυρίαρχο το αρχαιολογι-
κό, δηλαδή την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου στο Αίπυ ή κοινώς ονο-
μαζόμενο Κάστρο. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου σας, κ. Φώτης Βλά-
χος, που αποτελεί τον πρωτεργάτη για το μεγάλο αυτό σκοπό, θα σας εξη-
γήσει τις μέχρι τώρα σχετικές προσπάθειες και επιτεύγματα, υπό την αιγί-
δα και στο πλαίσιο του μεγάλης εθνικής σημασίας Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ και
του προικισμένου ηγέτη του Σταύρου Μπένου, που αναστηλώνει τα αρχαία
θέατρα της Ελλάδος. Το αρχαίο θέατρό μας, κτισμένο τον 4ο ή 3ο π.Χ. αι-
ώνα, είναι κατά τον κ. Μπένο το δεύτερο σωζόμενο στην Ηλεία αρχαίο θέ-
ατρο  μετά το  θέατρο της Αρχαίας Ήλιδος. Κατά τον κ. Μπένο, το αρχαίο
θέατρο στο κάστρο μας είναι το μόνο αναστηλώσιμο εκ των δύο, διότι υπάρ-
χουν εκεί επαρκή δομικά υλικά του. Αυτό θα ωθήσει στην εντατικοποίηση
των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή μας για την πλήρη αποκάλυψη
της ιστορικής της πραγματικότητας, σε συνέχεια, βέβαια, παλαιοτέρων αρ-
χαιολογικών ερευνών, όπως γερμανών αρχαιολόγων από το 1907, που απο-
κάλυψαν μνημεία όπως της θεάς Αρτέμιδας Λιμνάτιδος στους πρόποδες του
Λαπίθα στην Αρτέμιδα, της παλαιότερης αποκαλύψεως από Μακισταίο χω-
ρικό στην ίδια περιοχή δαχτυλιδιού με περίτεχνο σκάλισμα που παριστάνει
τη θεά Αρτέμιδα με το ελάφι της που και αποτελεί το έμβλημα της σοβα-
ρής εφημερίδας σας ΜΑΚΙΣΤΙΑ, της πρόσφατης αποκαλύψεως μεγαλο-
πρεπών τάφων στη θέση «Πετροπηγάδα» της Μακίστου, της πρόσφατης απο-
καλύψεως από Έλληνες αρχαιολόγους του κομψού αγάλματος κυρίας στο
Παληοχώρι Χρυσοχωρίου, σε μικρή απόσταση κάτω από την «Πέτρα του Κα-
λαμάτα» του Κάστρου κ.ά. Αυτά όλα, καθώς και η παράδοση μαρτυριών κα-
τοίκων της περιοχής περί ευρέσεως αρχαιολογικών αντικειμένων από τους
γεωργούς κατά την κατεργασία της γης των χωραφιών τους, μαρτυρούν τη
μεγάλη αρχαιολογική σημασία της Μακιστίας κοιλάδας μας και την ανάγ-
κη περαιτέρω αρχαιολογικής έρευνας σε αυτή. Στο σημείο αυτό δεν πρέ-
πει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και τις διάφορες λαθροανασκαφές,
με ορατά τα σημάδια τους επάνω στο Κάστρο, στην Πετροπηγάδα κ.λπ. Η
συνεχής αποκάλυψη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής μας και η ανα-
στήλωσή τους, ιδιαίτερα η αναστήλωση και ανάδειξη του θεάτρου θα απο-
τελέσει μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό και στην ιστορία παγκοσμίως, αλλά
και στην Ελλάδα και στην ευρύτερη (Τριφυλία) και στενότερη (Μακιστία κοι-
λάδα) περιοχή μας. Θα ανεβάσει τον αυτοσεβασμό, την αυτοεκτίμηση και
το ηθικό μας, ως κληρονόμων και κατοίκων μίας περιοχής με τόσο βαρειά
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Επί πλέον, αυτό θα καταστήσει την πε-
ριοχή μας πόλο τουριστικής έλξεως, εμπνέοντας και την Πολιτεία να φρον-
τίσει τις υποδομές της (οδικό δίκτυο κ.ά.). Όλα αυτά θα συμβάλλουν και στην
τοπική οικονομία πολλαπλώς, με κάποιες θέσεις εργασίας, με υπηρεσίες προς
τους τουρίστες, με διάθεση τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη οικοτεχνιών
κ.λπ.

Πέραν του αρχαιολογικού σκέλους, η συνεργασία μεταξύ των δύο συλ-
λόγων μας περιλαμβάνει και την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολύτιμων
παραδοσιακών και πολιτιστικών στοιχείων και αξιών ζωής της Μακιστίας κοι-
λάδας μας, όχι μόνο για συναισθηματικούς, ιστορικούς και ιδεαλιστικούς λό-
γους, αλλά και για άντληση ωφέλιμων πρακτικών στοιχείων της καθημερι-
νής μας ζωής. Επίσης, περιλαμβάνει αντιμετώπιση και λύση κοινών πρακτικών
θεμάτων, όπως ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός (διαδίκτυο, τηλεόραση, βιο-
λογικός καθαρισμός κ.λπ.), τεχνικά έργα (δρόμοι, κατολισθήσεις κ.λπ.), το
περιβάλλον κ.ά.

Η Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας

Παναγιώτα Ηλία Κυριακοπούλου           Ηλίας Πάνου Γρηγορόπουλος  

Γενική  Συνέλευση 
Συνέχεια από τη σελ. 3 

Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
σε αναμνηστική φωτογραφία αμέσως μετά την συγκρότησή του σε Σώμα 
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Μ
ε μεγάλη ικανοποίηση
δεχθήκαμε την επικοινω-
νία από τον τηλεοπτικό-

ραδιοφωνικό σταθμό Ολυμπιακή
Ραδιοφωνία Τηλεόραση σχετικά με
το Αρχαίο Θέατρο στο Αίπυ. Η ΟΡΤ
θέλησε να αναδείξει την υπόθεση
του Αρχαίου Θεάτρου, καθώς είχε
υποπέσει στην αντίληψη των αν-
θρώπων του το σημαντικό αυτό
θέμα και η τιτάνια προσπάθεια
που καταβάλλουν Σύλλογοι και
πολίτες της περιοχής σε συνερ-
γασία με το σωματείο «Διάζωμα».
Ύστερα από τις κατάλληλες συ-
νεννοήσεις κανονίστηκε συνάν-
τηση στην Μάκιστο την 26η/11/12
ανάμεσα στο συνεργείο της ΟΡΤ
και του προέδρου του Συλλόγου
μας Στάθη Κοκκαλιάρη, του γενι-
κού γραμματέα Βλάχου Φώτη, της

προέδρου του Συλλόγου Χρυσο-
χωριτών κας Τούλας Κυριακο-
πούλου και του προέδρου του χω-
ριού μας Νώντα Πόθου. Ανέβηκε
όλη η συντροφιά στο Θέατρο,
περνώντας από ένα βράχο που
είχε σχεδόν κλείσει τον δρόμο
στην απότομη μεριά από την πλευ-
ρά της Πλατιάνας και το συνεργείο
έκανε ένα ομολογουμένως πολύ
καλό έργο στην μαγνητοσκόπηση
του χώρου. Το ρεπορτάζ προβλή-
θηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων
της ΟΡΤ στις 08/12/12, προσφέ-
ροντας πολύ μεγάλη προβολή για
τον σκοπό της αναστήλωσης του
Αρχαίου Θεάτρου. 

Ευχαριστούμε πολύ την ΟΡΤ
και ελπίζουμε σε συνέχεια του
ενδιαφέροντος και της προβολής
του Αρχαίου Θεάτρου.
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Ανάδειξη  του  Αρχαίου  Θεάτρου  Αίπυ  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  ΟΡΤ

Έ
χουμε πέσει, ατυχώς, στο μάτι του κυ-
κλώνος, ο οποίος έπληξε ανελέητα τη
χώρα μας την τελευταία τριετία. Άγριο

και αποτρόπαιο είναι το πρόσωπο της  έρπου-
σας εξαθλιώσεως, απόρροια της προηγηθείσης
γενικευμένης εξαχρειώσεως, με κατευθυντή-
ριους άξονες κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν εκεί-
νων της παρωχημένης εποχής. Και επικαιρο-
ποιείται κατά τραγικό τρόπο η βάρβαρη μεθό-
δευση των κατοίκων της αρχαίας Κέας, μια μέ-
θοδος ενταγμένη στα δέσμια της τότε συγκυ-
ρίας. Πρόκειται περί του εθίμου του νόμου, υπό
τον τίτλον  «Κείων Κώνειων». Οι ρίζες του χά-
νονται στην αχλή του απώτατου παρελθόντος,
αλλά η αύρα του, η πνοή του φθάνει μέχρι των
ημερών μας, εξ ου και η πασιφανής παλινδρό-
μησις της σήμερον. Ιδού τι αναφέρει ο εξ Αμα-
σείας του Πόντου ορμώμενος, γεωγράφος και
ιστορικός, Στράβων (64/63 π.Χ.- 23 μ.Χ.): «Νό-
μος προσέταττειν τοις υπερ εξήκοντα έτη γε-
γονότας κωνιάζεσθαι». Δηλαδή, οι προβεβη-
κότες την ηλικίαν και συγκεκριμένως μετά το
εξηκοστόν έτος είχαν φθάσει στο προσδόκιμο
της ζωής. Αυτοκτονούσαν, λοιπόν, υποχρεωτι-
κώς, πίνοντας κώνειον (οι το κώνειον πεπωκό-
τες), τοιουτρόπως εξασφαλίζοντας επάρκειαν
τροφίμων για τους νέους! Ας θυμηθούμε ότι ο
Σωκράτης πεπεισμένος, για το ιερό της απο-
στολής του, συνεβούλευε: «Ο μεν χειμών σκέ-
πης, το δε γήρας αλυπίας δείται». (Ο χειμώνας
χρειάζεται στέγην και τα γηρατειά αποχήν
από τη λύπη). Και δεν λησμονούμε ότι και ο Σω-
κράτης ήπιε το ταχυθανατηφόρον βότανο
(«ωκυμωρότατον κώνειον»), αφού το δικαστή-
ριον απέρριψε την πρότασή του, προβλεπόμε-
νη τότε από το νόμο, να σιτίζεται ισοβίως εις
το Πρυτανείον και κατεδίκασεν αυτόν εις θά-

νατον. 
Το αδιανόητο και απίστευτο του πράγματος

έγκειται στο εξής: Ο ανωτέρω δοκιμασμένος
τρόπος πείνας δεν εντάχτηκε, ως ώφειλε, στα
απολιθώματα της ιστορίας. Απροσδοκήτως,
διευρυμένος επαναφέρθηκε στη βιοτή μας ως
τολμηρόν σχέδιον, από τους έχοντας το λύειν
και δεσμείν στα κομματικά ιερατεία, αυτούς χα-
λασοχώρηδες κατά τον Άγιο των ελληνικών
γραμμάτων Παπαδιαμάντη. Αυτοί τα τελευταία
38 χρόνια, υποδυόμενοι τους βιγλάτορες των
λαϊκών συμφερόντων, έδιδον λιπαράς διαβε-
βαιώσεις και δαψιλείς υποσχέσεις, για μια ζωή
χαρισάμενη, και ας πάει και στο παλιάμπελο…
Για την μετουσίωση των εξωπραγματικών αυ-
τών σεναρίων πρόσεφυγον στον υπερδανει-
σμόν. Μετά ταύτα άναβαν αγιοκέρια στο Ναό
της άμετρης κατανάλωσης και παραλλήλως η
συμμορία των επιτηδείων ελεηλάτησε ανοικ-
πρόνως το δημόσιο πλούτο. Και όλα αυτά εις
βάρος των έντιμων πολιτών που επιφορτίστη-
καν να σηκώσουν το βάρος των φόρων και τα
λοιπά δεινά της κλεπτοκρατίας.  Τώρα, η μεσαία
τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα έχουν ως μο-
νίμους συντρόφους το φόβο, την ανασφάλεια
και τη στέρηση. Και από την άλλη η μέγγενη της
Τριαδικής θεότητας όλο και περισσότερον πε-
ρισφίγγει μέχρις ασφυξίας τους συνέλληνες και
ίδια τους αδύνατους μέσω των διαβόητων
μνημονίων και με τον επωδόν: Α ρε αγχόνη του
Πάγκαλου που σας χρειάζεται, ας κάνουμε ένα
ρέκβιεμ στον Καρυωτάκη….

Στην κρίσιμη τούτη καμπή της Ιστορίας μας
και συνακόλουθα της κάθετης πτώσης μας
από το ζενίθ στο ναδίρ, με οδυνηρό αποτέλε-
σμα την πληβειοποιησή μας, ήρθαν οι εκλογές
των Η.Π.Α. Ο κ. Ομπάμα, ευτυχώς, επανεκλε-

γείς ως υψηλός ένοικος του Λευκού Οίκου, δή-
λωσε προχθές γαλήνιος, μειλίχιος και ανθρώ-
πινος αυτά τα καταπληκτικά: «Δεν θα λύσω το
πρόβλημα του ελλείμματος, φορολογώντας
τους ηλικιωμένους, τους φοιτητές μου και τη με-
σαία τάξη. Θα φορολογηθούν οι έχοντες ει-
σόδημα 250.000 δολάρια ετησίως όπως εγώ..»
Συνεπώς, ο κ. Ομπάμα, πρόεδρος της μοναδι-
κής Υπερδύναμης, για την επανεκλογή του οποί-
ου ευχήθηκε και προσευχήθηκε ευλαβώς η πλει-
ονότητα των Ελλήνων με το αρνητικό πρόσημ,
απέρριψε εμπράκτως το νόμο της ελληνικής αρ-
χαιότητας, το αποκαλούμενο «Κείων Κώνειων»,
και θα χειροκροτηθεί από εκατομμύρια χέρια της
Οικουμένης, σεβαστέ πρόεδρε δέξου τα σε-
βάσματά μας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, για
να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πολυ-
διάστατης κρίσης πρέπει ν’ αναδειχθεί από τις
στάχτες και τα αποκαΐδια ένας Έλληνας Ομ-
πάμα, έστω εν σμικρώ, ο οποίος θα αποκατα-
στήσει τα διαλελυμένα αντανακλαστικά του πα-
ραγωγικού μας ιστού και θα εμπνεύσει το αί-
σθημα της δικαιοσύνης και της ισονομίας.

Διόνυσος, 13-11-2012
Σωκράτης Γρηγορόπουλος

Σ.Σ Αναφορικά με το εύστοχο σχόλιο, υπό
τον τίτλον ΑΝΕΝΤΑΧΤΑ … ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ, στο
υπ’ αριθμόν 191 φύλλο της προσφιλούς εφη-
μερίδας «ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» σπεύδω να ειπώ:
Οι κ. Ε. Γιαννικόπουλος και Β. Πολύδωρας εί-
ναι γνωστοί τοις πάσι για την ξεχωριστή τους
δεξιότητα, ο δε συγχρωτισμός μου με τα ονό-
ματά τους συνιστά δι’ εμέ ιδιαίτερη τιμή και υπε-
ρηφάνειαν διο και εκ καρδίας αναφωνώ: Έρ-
ρωσθε και ευδομονείτε γαλήνη αμφότεροι,
Αξιόλογοι για την οξύνοιά σας. 

O  κ.  Ομπάμα,  καταξιωμένος  ως  δημοκρατικός  ηγέτης, 

ελλόγως  απαξιώνει  το  αποκαλούμενο  «Κείων  Κώνειων»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωριτών κ. Κυριακοπούλου 
με το συνεργείο της ΟΡΤ 
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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 6 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος  2012 

Ο  κουμπαράς  του  αρχαίου 
θεάτρου  Αίπυ 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο κουμπαράς στο «Διάζωμα»

για το Αρχαίο Θέατρο Αίπυ μεγαλώνει και πλέον είναι στα 2.350€

από τα 1.450€ από το προηγούμενο φύλλο μας. Είναι πολύ ση-

μαντικό που συνεχίζει ο κόσμος από το υστέρημά του να συγ-

κεντρώνει χρήματα για αυτόν τον μεγάλο σκοπό που θα αναδεί-

ξει όλη την περιοχή μας. Ευελπιστούμε με την στήριξη όλων σας

στο επόμενο φύλλο να μπορέσουμε να σας ανακοινώσουμε ακό-

μα μεγαλύτερη αύξηση στα χρήματα του κουμπαρά μας. Κάτι που

μαζί με την εξέλιξη των επαφών των αρμόδιων φορέων που εκτι-

μούμε ότι θα φτάσουν στις απαραίτητες συμφωνίες θα δώσει την

ώθηση για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού ονείρου.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι στην διετία που πέ-

ρασε εγγράφηκαν στον Σύλλογο Μακισταίων πενήντα ένα (51) νέα

μέλη φτάνοντας στον συνολικό αριθμό των εκατόν ογδόντα τεσσά-

ρων (184) μελών. Αναλυτικά και με αλφαβητική σειρά νέα μέλη εί-

ναι οι: 

1. Αγγελέτος Παναγιώτης του Μιχάλη

2. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος του Πέτρου

3. Αθανασόπουλος Αλέξιος του Πέτρου

4. Αθανασόπουλος Λευτέρης του Ευσταθίου

5. Αθανασόπουλος Πέτρος του Ζαφειρίου

6. Αθανασοπούλου Αικατερίνη του Πέτρου

7. Αθανασοπούλου Αντωνία του Ζαφειρίου

8. Αθανασοπούλου Διονυσία του Ιωάννη

9. Αθανασοπούλου Ισμήνη του Πέτρου

10. Αθανασοπούλου–Βιδάλη Γεωργία

11. Αθανασοπούλου–Δραγανίγου Κωνσταντίνα του Ζαφειρίου

12. Αθανασοπούλου–Νταναγιώργου Κωνσταντίνα 

13. Αθανασοπούλου–Πίττα Ξένη του Ιωάννη

14. Αθανασοπούλου–Φράγκου Διονυσία

15. Αργυροπούλου Αιμιλία του Δημοσθένη

16. Βλάχος Γεώργιος του Φωτίου

17. Βλάχου Μιχαέλα του Φωτίου

18. Γρηγορόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου

19. Δημοπούλου–Κουτσογιάννη Έφη

20. Δημοπούλου–Παπαδόγκωνα Δήμητρα

21. Ζέρβας Σωτήρης του Γεωργίου

22. Καριώρη Μαίρη του Γεωργίου

23. Κοκκαλιάρης Αντώνης του Ευσταθίου

24. Κοκκαλιάρης Διονύσιος του Παναγιώτη

25. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου

26. Λαμπρόπουλος Διονύσιος του Νικολάου

27. Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Αριστογείτονα

28. Λαμπροπούλου Δήμητρα του Νικολάου

29. Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα του Νικολάου

30. Λαμπροπούλου Σοφία σύζυγος Θεοδώρου

31. Λουμπή–Σγαρδέλη Γεωργία

32. Λουμπής Ευστάθιος του Δημητρίου

33. Μπεκρής Κωνσταντίνος του Γεωργίου

34. Νικητάκης Γεώργιος του Ιωάννη 

35. Νικητάκη Μαριάννα του Γεωργίου

36. Νικολόπουλος Διονύσιος του Νικολάου

37. Νικολακόπουλος Θεόδωρος του Παναγιώτη

38. Νικολακόπουλος Νίκος–Παναγιώτης του Θεοδώρου

39. Νικολακοπούλου Μαρία του Θεοδώρου

40. Παναγιωτoπούλου Ασπασία του Κωνσταντίνου 

41. Πόθος Κανέλλος του Παναγιώτη

42. Πόθος Νικόλαος του Επαμεινώνδα

43. Πόθος Νικόλαος του Νώντα

44. Πόθου Αναστασία του Θεοδώρου

45. Πόθου Γεωργία του Νικολάου

46. Πόθου Κωνσταντίνα του Νικολάου

47. Πόθου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου

48. Πόθου–Νικολακοπούλου Αθανασία

49. Πόθου–Τσάτσαρη Φωτεινή

50. Σγαρδέλης Σπύρος

51. Φράγκος Αργύρης του Δημητρίου 

Το Δ.Σ. και η Μακιστία τους καλωσορίζουμε στο Σύλλογο Μακι-

σταίων, τους ευχαριστούμε που ήρθαν κοντά μας και ευελπιστούμε

στην στήριξη και την προσπάθειά τους για την ευόδωση των σκοπών

του συλλόγου στο μέλλον. 

Νέα  μέλη 

Ο  Πρόεδρος 
του  χωριού  μας 
Νώντας  Πόθος 

εύχεται  σε  όλους 
Χρόνια  Πολλά 

και  Καλή  Χρονιά 
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Σ
ε αυτό το φύλλο και συναντώντας τη
νέα χρονιά, θα ήθελα να κάνω μια σύν-
τομη ανασκόπηση των θεμάτων που

διαπραγματεύτηκε η οικονομική στήλη της
εφημερίδας μας κατά το 2012, αλλά και να
δώσω μια μικρή ιδέα για το τι πρόκειται να
ακολουθήσει το 2013. Κατά την προηγούμε-
νη χρονιά λοιπόν παρουσιάστηκαν συνοπτι-
κά κάποιες αλλαγές που επρόκειτο να συμ-
βούν στο τραπεζικό σύστημα της χώρας
μας και τις επιπτώσεις που θα είχαν ή δε θα
είχαν σε όλους μας, όσον αφορά τις κατα-
θέσεις και τα δάνειά μας. 

Σε αρκετές προβλέψεις μας πέσαμε μέσα,
όπως στο ότι όντως δημιουργήθηκαν τρία με-
γάλα τραπεζικά σχήματα, ΕΤΕ-ΕURΟΒΑΝΚ,
ALPHA-EΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-
ΓΕΝΙΚΗ. Επίσης όσοι διαθέτουν καταθέσεις
σε αυτές τις τράπεζες και ακολούθησαν τις
συμβουλές μας για επένδυση των χρημάτων
τους σε προθεσμίες με μεγάλη διάρκεια
λόγω μεγάλων επιτοκίων, ήδη θα αισθάνον-
ται δικαιωμένοι αφού τα επιτόκια πέφτουν
πλέον διαρκώς. Μιλήσαμε για δάνεια και κάρ-
τες που έχουμε όλοι μας σε κάποια τράπε-

ζα και την ανάγκη να τα ρυθμίσουμε στα μέ-
τρα μας όσο το δυνατόν συντομότερα, ακο-
λουθώντας κάποιες συμβουλές που δώσαμε.
Ήδη πολλοί από εσάς θα έχετε διαπιστωσει
ότι πλέον οι ρυθμίσεις που προτείνουν οι τρά-
πεζες περιέχουν αρκετά πιο αυστηρούς
όρους. Μιλήσαμε κατά τη διάρκεια του πα-
νικού του Ιουνίου για το τι θα μπορούσαμε
εναλλακτικά να κάνουμε τα χρήματά μας, από
το να τα βάλουμε στο σεντούκι μας, να τα θά-
ψουμε στο χωράφι μας, κλπ. Και φυσικά δε
συνέβει το παραμικρό ούτε με τις καταθέσεις
μας, ούτε με το νομισμά μας, όπως και είχαμε
προβλέψει και πλέον όλα κυλούν ομαλότε-
ρα. Μιλήσαμε και για πιο συγκεκριμένα θέ-
ματα, όπως για το ότι η Αγροτική Τράπεζα και
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα χωριστούν
σε “καλή” και “κακή” τράπεζα και οι μέτοχοι
ουσιαστικά θα χάσουν τις μετοχές που κα-
τείχαν, ή για το “κούρεμα” των ελληνικών
ομολόγων και το γεγονός ότι οι κατοχοί τους
δεν έχουν πολλές πιθανότητες για αποζη-
μίωση, παρότι κάποιοι διαβεβαίωναν για το
αντίθετο (και δυστυχώς οι μικροομολογιού-
χοι ακόμη περιμένουν).

Για το 2013, η στήλη μας θα διαπραγμα-
τευτεί ακόμα περισσότερα θέματα, και θα
ασχοληθεί με οικονομικά ζητήματα που απα-
σχολούν όλους μας στη καθημερινή μας ζωή,
δίνοντας, θέλω να πιστεύω, χρήσιμες συμ-
βουλές για επιτυχημένη διαχείρισή τους. Στό-
χος της στήλης για φέτος θα είναι η έγκυρη
ενημέρωση όλων των αναγνωστών για να
αποφύγουμε ενδεχόμενα προβλήματα και
σπαζοκεφαλιές που έχουν να κάνουν με το
σύνολο των επενδύσεων και των δανείων
μας, καθώς και μικρά “κολπάκια” που θα μας
εξοικονομήσουν χρόνο και κυρίως χρήμα στις
καθημερινές μας συναλλαγές με το δημόσιο,
τις τράπεζες, τις εφορίες κ.α.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά όλους τους αναγνώστες της εφημε-
ρίδας μας που πραγματικά αγκάλιασαν την
οικονομική στήλη, και με την ελπίδα να βοή-
θησα και να βοηθήσω και τη νέα χρονιά κά-
ποιους από σας με τις μικρές συμβουλές μου,
να ευχηθώ να έχουμε ένα επικοδομητικό
2013 με υγεία πάνω απ’ όλα, ηρεμία και κυ-
ρίως οικονομική και ψυχολογική ανάταση.

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ 

ΤΙ  ΕΙΧΑΜΕ,  ΤΙ  ΧΑΣΑΜΕ,  ΤΙ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ… 
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Π
ίσω και πέρα από τα Μνημόνια
και την αναλγησία του κρά-
τους, υπάρχει και μια άλλη Ελ-

λάδα, που όσο και να την χτυπάνε κά-
ποιοι, ξεχωρίζει κι αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση για τον Κόσμο. Το
κακό είναι ότι μένει κρυμμένη εκεί,
"φοβούμενη" πως αν βγει στο φως θα
"καεί" από το τέρας της γραφειοκρα-
τίας και του φθόνου που έχει μπει για
καλά στο DNA μας. Μένει εκεί και με
ευθύνη των δημοσιογράφων και
του δόγματος που μας κατατρέχει ότι
"ειδήσεις είναι μόνο οι κακές ειδή-
σεις".

Πριν λίγο καιρό το Onalert, πα-
ρουσίασε τρεις Έλληνες Αεροπόρους
οι οποίοι "έβαλαν τα γυαλιά" στην
Τρόικα μ’ ένα πρόγραμμα κωδικοποί-
ησης φαρμάκων που έφτιαξαν.

Σήμερα θα σας γράψουμε για
το "θαύμα" τού 401:

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
onalert.gr, στο 401 εδώ και αρκετά
χρόνια -από το 2008- γίνεται μια, πρω-
τοποριακή για την  Ελλάδα, χει-
ρουργική επέμβαση, σε περιπτώσεις
ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ένας
στρατιωτικός γιατρός μας, εκπαι-
δεύτηκε με δική του πρωτοβουλία και
με τη βοήθεια της υπηρεσίας στην Αγ-
γλία. Επιστρέφοντας δυσκολεύτηκε
πολύ να πείσει το σύστημα να του επι-

τρέψει να χειρουργεί ανευρύσματα
στον εγκέφαλο, χωρίς να αγγίζει
καν το κεφάλι του ασθενούς. Η μέ-
θοδος αυτή προβλέπει την εισαγω-
γή κάποιων "ελατηρίων" μέσα στο
ανεύρυσμα,τα οποία εξασφαλίζουν
ότι αυτό δεν πρόκειται να σπάσει.
Φθάνουν εκεί μέσω μιας μικρής τομής
που γίνεται, όχι στο κεφάλι, αλλά
ψηλά στον μηρό του ασθενούς!

Με συμπαραστάτη έναν παλαι-
ότερο νευροχειρουργό, ο νέος για-
τρός ξεκίνησε τη νέα μέθοδο στο 401.
Κάθε χρόνο το νοσοκομείο κάνει πε-
ρίπου 100  τέτοια χειρουργεία, με
τους ασθενείς να αποχωρούν υγιέ-
στατοι από το νοσοκομείο 24 ώρες
μετά την επέμβαση! Όλα τα δημόσια

νοσοκομεία στέλνουν τέτοια περι-
στατικά στο 401, το οποίο "χρεώνει"
τα ταμεία με κόστος από 3.000 έως
5.000 ευρώ. Είναι το κόστος των
υλικών ανάλογα με το μέγεθος του
ανευρύσματος. Το νοσοκομείο χρε-
ώνει, αλλά εννοείται πως δεν πλη-
ρώνεται. Παρόλ' αυτά συνεχίζει να
παρέχει ουσιαστικό κοινωνικό έργο,
γιατί αν ένας ασθενής κάνει αυτή την
επέμβαση σε κάποιο ιδιωτικό θερα-
πευτήριο θα πρέπει να πληρώσει
50.000 ευρώ ...

Αυτό είναι το μικρό αλλά πολύ ου-
σιαστικό "θαύμα" του 401. Το μάθα-
με τυχαία και εκπλαγήκαμε όταν δια-
πιστώσαμε ότι κανείς από τους εμ-
πλεκόμενους  δεν επιθυμούσε τη
δημοσιότητα. Οι άνθρωποι του νο-
σοκομείου επειδή "θέλουν να κρατή-
σουν χαμηλούς τόνους" και από το
ΓΕΣ για να "μη θεωρηθεί ότι διαφη-
μιζόμαστε"!

Γι' αυτό και δεν αναφέρουμε ονό-
ματα γιατρών αλλά και του προσω-
πικού του νοσοκομείου, το οποίο
αγόγγυστα και χωρίς κανένα όφελος
υποστηρίζει το χειρουργείο κάθε
μέρα, ακόμη και στις αργίες.

Υπάρχει λοιπόν πολλή "άλλη Ελ-
λάδα". Ακόμη και μέσα σ' αυτόν τον
διαρκώς κατηγορούμενο δημόσιο το-
μέα. Ας την ανακαλύψουμε και ας την
αναδείξουμε. Κυρίως βέβαια ας της
επιτρέψουμε να συνεχίσει να δου-
λεύει... 

Ιατρικό  επίτευγμα  στο  401  ΓΣΝΑ... 
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Ε
νώ η πεντέρμη η χώρα κλυδωνίζεται
από την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη
κρίση, με τον ελληνικό λαό να συν-

θλίβεται στις συμπληγάδες της ανεξέλεγκτης
ανεργίας, των εξοντωτικών φόρων, των χα-
ρατσιών και των αλλεπάλληλων περικοπών
και μειώσεων  του εισοδήματός του, η κρατική
μηχανή παρουσιάζει απογοητευτική εικόνα.

Ακολούθως, αναφέρονται, ενδεικτικά, ορι-
σμένα από τα παράδοξα και ευτράπελα που
παρατηρούνται στη Δημόσια διοίκηση και
γενικά στην κοινωνία μας και μαρτυρούν τη
βαθιά κρίση των θεσμών, το ξεθώριασμα των
αξιών και το γκρέμισμα των προτύπων:

Προνόμια: Στην πρόταση που κατατέθηκε
πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή, για τα
μέτρα περικοπής των συντάξεων, δεν συμ-
περιλήφθησαν – εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι
πρώην υπάλληλοι της Βουλής!!!

Ενώ ο ελληνικός λαός βιώνει εφιαλτικές
καταστάσεις και η ανεργία των νέων έχει εκτι-
ναχθεί στο 60%, οι οποίοι αναγκάζονται σε
μαζική φυγή προς το εξωτερικό, δυο κορυ-
φαίοι πολιτικοί, φρόντισαν να διορίσουν στη
Βουλή συγγενικά τους πρόσωπα, κι όταν το
ζήτημα ήλθε στη δημοσιότητα, οι συγκεκρι-
μένοι πολιτικοί μας, δήλωσαν απλά ότι ενήρ-
γησαν νόμιμα!!! 

Εδώ μένουμε άναυδοι!
Αναδρομικά 110 πρώην βουλευτών: Εν

μέσω κρίσης, με το 1/4 των νοικοκυριών να ζει
κάτω από το όριο της φτώχειας, 110 πρώην
βουλευτές, κατέθεσαν αγωγή και ζήτησαν
αναδρομικά από το έτος 2000! Μεταξύ αυτών
και ο Α. Τζοχατζόπουλος.

“Μαζί τα φάγαμε”: φράση που εκστομί-
στηκε από πολιτικό, ο οποίος επί σειρά ετών
διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτι-
κή σκηνή και χρημάτισε υπουργός σε διάφο-
ρα Υπουργεία, με στόχο να καταστήσει συ-
νένοχο το λαό για το κατάντημα  της χώρας.
Την ευθύνη τη φέρει αποκλειστικά η πολιτι-
κή εξουσία, διότι σ’ αυτή έχει ανατεθεί η ψή-
φιση των νόμων, η εποπτεία της εφαρμογής
τους και η τιμωρία των παραβατών.

Καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία: Ελ-
βετός βουλευτής με ελληνική καταγωγή, σε
τηλεοπτική εκπομπή μεγάλου καναλιού (16-
11-2011), δήλωσε κατηγορηματικά, ότι οι
καταθέσεις των Ελλήνων που βρίσκονται σε

ελβετικές τράπεζες, δεν έρχονται στο φως,
διότι αντιδρούν οι Έλληνες βουλευτές, για-
τί αρκετοί από αυτούς τηρούν προσωπικούς
λογαριασμούς, χωρίς να γίνει καμία διάψευ-
ση!

Η λίστα Λαγκάρντ: Ημέρες ολόκληρες διέ-
θεσαν τα Μ.Μ.Ε για το συγκεκριμένο θέμα χω-
ρίς να διαφωτιστούμε. Οι άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που έλαβαν παρόμοιες λίστες, αξιο-
ποίησαν, χωρίς χρονοτριβή, τα στοιχεία που
τους παρασχέθηκαν και εισέπραξαν άμεσα τα
αναλογούντα ποσά από τους καταθέτες. Οι
ιθύνοντες της χώρας μας κρατούσαν τη λίστα
δυο χρόνια στα συρτάρια τους, χωρίς να προ-
βούν στις ενδεικνυόμενες ενέργειες. Μάλι-
στα, όταν αναζητήθηκε το πρωτότυπο της λί-
στας, ο πρώην αρμόδιος Υπουργός δήλωσε
απλά και απλοϊκά «Χάθηκε»!!

Η απόλυτη απαξίωση!!
Πόθεν έσχες: Όλες οι κυβερνήσεις των τε-

λευταίων ετών δήλωναν σε όλους τους τό-
νους, ότι θα προβούν σε έλεγχο του πόθεν
έσχες, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει διε-
νεργηθεί ουσιαστικός έλεγχος. 

Η λύση είναι απλή: Να πραγματοποιηθεί
υπογραφή των επί δεκαετία και παραπάνω δη-
λωθέντων εισοδημάτων για να γίνει αντιπα-
ραβολή με τα περιουσιακά στοιχεία που απο-
κτήθηκαν στο ίδιο διάστημα. Όπου διαπι-
στωθεί αντίστοιχα, να βεβαιωθεί αν ο ανα-
λογών φόρος και να εισπραχθεί άμεσα με
αναγκαστική διαδικασία. Είναι ηλίου φαεινό-
τερο ότι δε γίνεται έλεγχος, γιατί δεν υπάρ-
χει πολιτική βούληση.

Κρατική εξουσία: Πρόσφατα το Αρχαι-
ολογικό Κτηματολόγιο του Υπουργείου Παι-
δείας, εντόπισε περίπου 7.500 ακίνητα αρ-
μοδιότητάς του, ενώ σύμφωνα με τους επί-
σημους καταλόγους της πρώην Κτηματικής
Εταιρείας του Δημοσίου τα ακίνητα ανέρ-
χονται σε 2.345.

Απίστευτο και όμως αληθινό!!
Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη βαρύτα-

τη αμέλεια των υπευθύνων, εξαιτίας των
οποίων η περιουσία του κράτους να παραμέ-
νει αναξιοποίητη και ανεκμετάλλευτη, με
αποτέλεσμα το δημόσιο να υφίσταται ανυ-
πολόγιστη ζημιά με τις αμέτρητες αυθαιρεσίες
(καταπατήσεις, καταλήψεις, φθορές, εξευ-
τελιστικά ενοίκια, κ.τ.λ.). Είναι επιτακτική

ανάγκη να νοικοκυρευτεί η περιουσία του κρά-
τους, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και
να σταματήσει το δημόσιο να είναι «ξέφρα-
γο αμπέλι».

Η Δικαιοσύνη: Προξενεί προβληματισμό
η ακόλουθη περίπτωση: Πρόσφατα ένα ζευ-
γάρι που είχε προφυλακιστεί για κακουργη-
ματικές πράξεις, αποφυλακίστηκε και εξα-
φανίστηκε, λόγω συμπλήρωσης του 18μηνου
και αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάκριση και
δεν είχε προσδιοριστεί δικάσιμος! 

Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων: Η
χώρα μας πρόσφατα ζήτησε από τη Γαλλία,
τη συνδρομή της για την αξιολόγηση των δη-
μοσίων υπαλλήλων! Όταν η πολιτεία δεν
έχει σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου
δυναμικού, με ποιο τρόπο γίνεται η βαθμο-
λογική εξέλιξη του προσωπικού και πως αξιο-
λογεί το παραγόμενο έργο του;

Η αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία, διότι με
τη διαδικασία αυτή, διακρίνονται οι ικανοί και
οι άξιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ανέρχονται
στην υπηρεσιακή πυραμίδα. Έτσι ανταμεί-
βονται οι αποδοτικοί και ευσυνείδητοι εργα-
ζόμενοι, ενώ σε εκείνους που έχουν χαμηλή
απόδοση και μειωμένο ενδιαφέρον, απευθύ-
νονται οι δέουσες συστάσεις και παρατηρή-
σεις.

Εξάλλου, δεν μπορεί να μη συσχετιστεί η
αξιολόγηση του προσωπικού με τη χαμηλή πα-
ραγωγικότητα στη Δημόσια Διοίκηση και το
υποβαθμισμένο επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους πολίτες.

Καημένη Ψωροκώσταινα!!
Φοροεισπρακτικός Μηχανισμός – Φορο-

διαφυγή: 
Δυστυχώς, τα αποτελέσματα του φορο-

εισπρακτικού μηχανισμού είναι εξαιρετικά
πενιχρά!!

Ενώ η κυβέρνηση, πριν λίγες ημέρες,
ψήφισε τα εξοντωτικά μέτρα των 13,5 δις, με
τα οποία συνεχίζεται η αφαίμαξη των ήδη συρ-
ρικνωμένων εισοδημάτων, παραμένουν στα
αζήτητα τα βεβαιωμένα πρόστιμα ύψους 12,5
δις, για φορολογικές παραβάσεις και πα-
ράλληλα λιμνάζουν στο δικαστήριο 182.000
φορολογικές υποθέσεις συνολικού ποσού
30 δις!!

Με το τέχνασμα των επανειλημμένων

ΕΛΛΑΣ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΕΙΟ  ΣΟΥ 

P.M.G.  HOME 
Παναγιώτης  Μπένος 

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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ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και
με την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων,
επικουρούμενα από τη γραφειοκρατία και το
νωχελικό ρυθμό λειτουργίας του Δημοσίου,
εξαντλούνται οι προθεσμίες, με αποτέλεσμα
αρκετές φορολογικές υποθέσεις να παρα-
γράφονται κι έτσι χάνονται τεράστια έσοδα
του Δημοσίου.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 43 πο-
λυεθνικές εταιρίες και καμία δεν υποβάλλει
φορολογική δήλωση, σύμφωνα με Διεθνή
Σύμβαση, προβλέπεται να δηλώνεται στη
χώρα δραστηριοποίησης το 50% του τζίρου και
να φορολογείται!

Είναι καιρός να υπάρξει αντίδραση εκ μέ-
ρους των αρμοδίων παραγόντων, προκειμένου
να οργανωθεί και να λειτουργήσει ένας απο-
τελεσματικός μηχανισμός, για να αντιμετω-
πιστούν οι υφιστάμενες αδυναμίες και στρε-
βλώσεις και το κράτος να εισπράττει έγκαιρα
τα έσοδά του. Έτσι θα πληρώνουν και οι «πο-
νηροί» που φοροδιαφεύγουν με διάφορα
τερτίπια, θα ξαλαφρώσουν τα γνωστά φορο-
λογικά υποζύγια (μισθωτοί και συνταξιού-
χοι) και θα κατανεμηθούν τα φορολογικά
βάρη ορθά και δίκαια.

Όμως πώς μπορεί να επιτευχθεί το επι-
διωκόμενο αποτέλεσμα, όταν παρατηρούνται
συμπεριφορές πρακτικές, σαν αυτές που συ-
νέβησαν στην Ύδρα και στον Κάλυμνο; 

Όπως είναι γνωστό, στην Ύδρα, όταν οι
εφοριακοί ελεγκτές επισκέφτηκαν το νησί, για
τη διενέργεια ελέγχων και βεβαιώσεων πα-
ραβάσεων φοροδιαφυγής, ξεσηκώθηκαν κά-
τοικοι του νησιού, προπηλάκισαν τους εφο-
ριακούς και χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ,
από την Αθήνα, για να ελευθερωθούν οι εγ-
κλωβισμένοι εφοριακοί στο Αστυνομικό Τμή-
μα. Μάλιστα στο πλευρό των πρωταγωνιστών
του συμβάντος, τάχθηκε και βουλευτής του
Κοινοβουλίου!!

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και με το Δή-
μαρχο Καλύμνου. Αρχές του καλοκαιριού,
όταν έφτασαν στο νησί υπάλληλοι του ΣΔΟΕ
για φορολογικούς ελέγχους, ο Δήμαρχος
αντέδρασε και αξίωσε από τον Υπουργό των
Οικονομικών, να αποχωρήσουν τα ελεγκτικά
όργανα από το νησί!!! 

Μήπως έχουμε παραφρονήσει;
Συγχώνευση Εφοριών (ΔΟΥ): Στα πλαίσια

της περιστολής των κρατικών δαπανών και για
την καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών, η Κυ-
βέρνηση αποφάσισε να συγχωνευτούν αρκε-
τές Εφορίες.

Με το μέρος εκείνων που κινητοποιήθηκαν,
κατά της συγχώνευσης, συστρατεύτηκαν 67
βουλευτές από όλα τα κόμματα μαζί με δη-
μάρχους!!

Προβάλλει το ερώτημα: Όταν οι πολιτικοί
μας αρνούνται να προσαρμοστούν στις ανάγ-
κες των καιρών, τότε τι πρέπει να κάνει ο ελ-
ληνικός λαός; 

Ανάπτυξη: Για να αντιμετωπιστεί η πρω-
τοφανής οικονομική κρίση, που έχει ενσκήψει
στη χώρα μας, με ανυπολόγιστες συνέπειες,
θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να
μπει σε τροχιά ανάκαμψης και να δημιουργηθεί
ο απαραίτητος παραγωγικός ιστός. Για την επί-
τευξη αυτού του στόχου, είναι αναγκαίο να
υπάρξει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη χρειάζεται
επενδύσεις. Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες
προϋποθέτουν ομαλό και φιλικό επιχειρημα-
τικό περιβάλλον, ένα σταθερό φορολογικό και
ασφαλιστικό σύστημα, πολιτική σταθερότητα
και κοινωνική ομαλότητα, ώστε να εξασφα-
λίζεται η βιωσιμότητά τους. Ωστόσο, πως εί-
ναι δυνατό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις,
όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, πρόσφατα, τάχθηκε κατά των επεν-
δύσεων, προειδοποιώντας τους ντόπιους και
ξένους επιχειρηματίες, ότι αν επενδύσουν
στην Ελλάδα, θα χάσουν τα λεφτά τους;

Δεδομένου ότι τα προαναφερόμενα συν-
θέτουν μια εικόνα, στην οποία αποτυπώνεται
η σαθρή Δημόσια Διοίκηση και το αναποτε-
λεσματικό Δημόσιο, είναι αδήριτη ανάγκη, να
ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, για τη
ριζική αναδιοργάνωση του κράτους, ώστε να
εξαλειφθούν οι υπάρχουσες παθογένειες,
να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λει-
τουργία των Υπηρεσιών, η σωστή και άρτια
εξυπηρέτηση των πολιτικών και να διασφα-
λίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου. Πα-
ράλληλα, όλοι μας, αφού κάνουμε την αυτο-
κριτική μας, θα πρέπει να αποβάλουμε τη νο-
οτροπία του ωχαδερφισμού και να συνειδη-
τοποιήσουμε, ότι για να συγκροτήσουμε μια
αρμονική κοινωνία, επιβάλλεται να σεβόμαστε

τους θεσμούς, να τηρούμε απαρέγκλιτα τους
νόμους και να εναρμονίζουμε τη συμπεριφο-
ρά μας, με βάση την Αρχή: «Το δικαίωμά μου
σταματά εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του άλ-
λου». 

Οι πολιτικοί μας, για να αποκατασταθεί το
τραυματισμένο κύρος και να ανακτηθεί η
πληγείσα αξιοπιστία τους, ας απαλλαγούν από
το σύνδρομο του πολιτικού κόστους, ας εγ-
καταλείψουν τις μικροπολιτικές πρακτικές
και ας λειτουργούν με βάση την αξιοκρατία,
τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Αφού αρθούν στο ύψος των κρίσιμων πε-
ριστάσεων, να πράξουν το καθήκον τους και
να φέρουν εις πέρας την ιερή αποστολή
τους, μήπως ανασυρθεί  η χώρα από την πα-
ρακμή και την κατάπτωση, μήπως ο εξουθε-
νωμένος λαός νιώσει να χαλαρώνει ο θανά-
σιμος βρόγχος των συσσωρευμένων πολύ-
πλοκων προβλημάτων και μήπως βρει λίγο
οξυγόνο αισιοδοξίας και ελπίδας.

Όταν γράφονται αυτές οι αράδες, στην
Αθήνα διεξάγεται ο 30ος κλασικός Μαραθώ-
νιος, στον οποίο συμμετέχουν 26.000 δρομείς
από όλο τον πλανήτη. Ακολουθούν τη δια-
δρομή που έκανε ο Αθηναίος μαραθωνομάχος
Ευκλής, που έφερε πρώτος στην Αθήνα τη
χαρμόσυνη είδηση της νίκης των Ελλήνων
κατά των Περσών και έπεσε νεκρός από
εξάντληση. Είναι μια εκδήλωση που συγκεν-
τρώνει την προσοχή του κόσμου και φέρνει
στη μνήμη όλων το θαύμα της Αρχαίας Ελ-
λάδας, που με τις λιγοστές δυνάμεις κατόρ-
θωσε να αναχαιτίσει τα περσικά στίφη και να
ανακόψει την κατακτητική τους προέλαση
προς την Ευρώπη.

Τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματα των προ-
γόνων μας, προξενούν το θαυμασμό και το
δέος όλου του κόσμου, που υποκλίνεται
μπροστά στο μεγαλείο τους, γεγονός που μας
κάνει να νιώθουμε ψυχική ανάταση και εθνι-
κή υπερηφάνεια. Όμως σήμερα που η πατρί-
δα μας έχει καταντήσει ουραγός της Ευρώπης
και όχι μόνο, μας κατακλύζει βαθιά θλίψη και
ανείπωτη απογοήτευση.        

Άστρος, 18/11/2012
Αριστομένης Γρηγορόπουλος 

τ. Γενικός Επιθεωρητής Πελ/νήσου 
Εθνικής Τράπεζας  

ΕΛΛΑΣ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΕΙΟ  ΣΟΥ 

9Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος  2012 ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 8 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ 

MAKISTIA 71_Σχέδιο 1  30/01/2013  3:05 μ.μ.  Page 9



Τ
ον περασμένο μήνα  είχαμε την
επίσημη ανακοίνωση της τε-
λευταίας απογραφής από την

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία
κατέδειξε με τα στοιχεία της με τον
πιο επίσημο τρόπο την μεγάλη μεί-
ωση του πληθυσμού στον Δήμο μας
και ειδικά στα πυρόπληκτα χωριά
μας. Μία μείωση που οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αρνητική επίδραση
των καταστροφικών πυρκαγιών του
2007, ανάμεσα σε άλλες αιτίες.

Εντυπωσιακές είναι οι μειώσεις
σε πυρόπληκτα χωριά της Ζαχάρως
ακόμα και στην ίδια την πόλη που από
5.407 κατοίκους έπεσε στους 3.145!
Στα κατεξοχήν πυρόπληκτα χωριά,
στην Μάκιστό μας, από 161 κατοί-
κους μειώθηκε ο πληθυσμός σε μόλις
44 και στην Αρτέμιδα από 306 έμει-
ναν 150. Είναι χρέος όλων μας να
βοηθήσουμε ώστε να επανέλθουμε

στους προηγούμενους αριθμούς, εί
δυνατόν και να τους ξεπεράσουμε.

Αναλυτικά (πηγή εφημερίδα «Πα-
τρίς»:

(Σε παρένθεση είναι τα στοιχεία
της απογραφής του 2001)
Στον πρώην Δήμο Ζαχάρως
Ζαχάρω ..................3.145 (5.407) 
Άγιος Νικόλαος..........186 (1.067)
Καϊάφας............................0 (114)
Κάτω Ξηροχώρι ............152 (115)
Άγιος Ηλίας ......................34 (34)
Ανήλιο 57 ............................(260)
Κοτρωνάκι 30 ........................(29)
Μπούρμπουλας ................22 (26)
Αρήνη............................138 (286)
Κάτω Αρήνη ......................34 (27)
Αρτέμιδα 
(τ. Κουμουθέκρα) ..........150 (306)
Γιαννιτσοχώρι ..............445 (517)
Κακόβατος ....................421 (444)
Καλίδονα ......................136 (250)

Κάμπος..........................107 (128)
Κοστομέρα..........................22 (0)
Λέπρεο..........................219 (329)
Αγραπιδιά..........................12 (23)
Δράκος..............................64 (75)
Παναγιές ..........................27 (50)
Ρεβελέικα ........................22 (19)
Σκουπάς ............................22 (36)
Μάκιστος ........................44 (161)
Μηλέα ..........................137 (136)
Μίνθη ..............................77 (144)
Κοτρώνι ..............................9 (77)
Νεοχώρι ........................345 (401)
Ξηροχώρι ......................258 (482)
Κοτρώνι ............................19 (25)
Μάραθος ............................12 (6)
Νεοχώρι ..........................111 (91)
Παναγιά ............................50 (65)
Πρασιδάκι........................90 (104)
Παλιό Πρασιδάκι ..................4 (1)
Τρανή Λάκα ........................11 (8)
Ροδινά ..........................129 (158)

Σμέρνα ..........................155 (287)
Παναγιά ............................18 (34)
Σχίνοι ............................250 (484)
Πανόραμα ....................114 (249)
Κάτω Ταξιάρχες ............104 (108)
Θολό..................................74 (86)
Λογγάκι ............................26 (55)
Ταξιάρχες..........................26 (65)
Χρυσοχώρι ........................66 (78)
Παλαιοχώρι ........................9 (26)

Στον πρώην Δήμο Φιγαλείας
Νέα Φιγαλεία ............785 (1.279)
Φασκομηλιά ..................248 (345)
Κρυονέρι ......................248 (123)
Τριάντα..............................17 (25)
Περιβόλια........................46 (149)
Πετράλωνα ..................159 (332)
Στόμιο ..............................20 (62)
Φιγαλεία..........................41 (184) 

Απογραφή  2011 

Α
πό την πατριώτισσά μας και ανήσυχη περί
των θεμάτων της περιοχής Δήμητρα
Κοκκαλιάρη μάς επιστήθηκε η προσοχή

σε μία πολύ θετική εξέλιξη για την αγροτική οι-
κονομία της περιοχής μας και ιδιαίτερα για την
παραγωγή της, της Ελιάς Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «ΚΑΛΑΜΑΤΑ»,
της βρώσιμης ελιάς Καλαμών που γνωρίζουμε
όλοι.  Απο την ιστοσελίδα Αγρότυπος έχουμε την
βάση για το παρακάτω σχετικό άρθρο, όπου συμ-
περιλάβαμε και άλλες πληροφορίες που αλιεύ-
σαμε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), ο
Υπουργός, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης,
έκανε δεκτή σήμερα, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου
2012, την εισήγηση της μελέτης για την επέκταση
της γεωγραφικής ζώνης της Ελιάς Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «ΚΑ-
ΛΑΜΑΤΑ» σε όμορες περιοχές της σημερινής γε-
ωγραφικής ζώνης, που είναι η Μεσσηνία, όπου
καλλιεργείται με επιτυχία. Η παράδοση της σχε-
τικής μελέτης έγινε σε συνάντηση του Υπουργού
με τους Προέδρους της Εθνικής Διεπαγγελμα-
τικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς, κ. Γω-
νιωτάκη, της ΕΑΣ Μεσσηνίας, κ. Κατσούλη και
της ΕΑΣ Λακωνίας, κ. Προκοβάκη.

Οι εκπρόσωποι των φορέων δήλωσαν στον
Υπουργό ότι αυτό αποτελεί ομόφωνη απόφασή
τους, στην προσπάθειά τους να πετύχουν ένα κα-
λύτερο μέλλον για την εκλεκτή αυτή ελληνική
ποικιλία και το εισόδημα των παραγωγών και
όσων ασχολούνται με τη μεταποίηση, την εμ-
πορία και την προώθηση αυτού του προϊόντος
ΠΟΠ σε όλο τον κόσμο. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς του ΥΠΑΑΤ
κ.κ. Δ. Μελάς και Μ. Κορασίδης. 

Η Ελιά ΠΟΠ «Καλαμάτα» προστίθεται σε μια
σειρά άλλων ελληνικών ποιοτικών προϊόντων,
όπως η φέτα, και το ελαιόλαδο, τα οποία πα-
ράλληλα είναι και προϊόντα ΠΟΠ ή γεωγραφικής
ένδειξης (ΠΓΕ) και τα οποία αποτελούν ένα σύ-
νολο διατροφικών προϊόντων που χαρακτηρίζουν
τις δυνατότητες και την ισχυρή παράδοση της ελ-
ληνικής γεωργίας σε ποιοτικά προϊόντα παγκο-

σμίως.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης που πα-

ραδόθηκε, τεκμηριώνεται ότι η γεωγραφική
ζώνη στην οποία παράγεται η επιτραπέζια Ελιά
ΠΟΠ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» επεκτείνεται και οριοθετεί-
ται, εκτός από τη Μεσσηνία, σε περιοχές της Λα-
κωνίας, της Αρκαδίας και της Ηλείας. Δηλαδή,
περιλαμβάνονται στη ζώνη όλες οι περιοχές της
Πελοποννήσου, στις οποίες καλλιεργούνται τα

ελαιόδεντρα της συγκεκριμένης ποικιλίας Κα-
λαμών παράγοντας το ίδιο εξαιρετικό προϊόν. Με
τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα διακίνησης
επταπλάσιας ποσότητας προϊόντος ΠΟΠ Ελιά
«Καλαμάτα», χωρίς προβλήματα, ικανοποιώντας
την αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών και
των εξαγωγέων μέσα από συνθήκες διαφάνειας
και πιστοποίησης που είναι αναγκαίες για την
προστασία του προϊόντος.

Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική
για το Δήμο Ζαχάρως, διότι η καλλιέργεια της
ελιάς «Καλαμάτα» αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο
μέρος της ελαιοκομίας της. Όσοι δραστηριο-
ποιούνται με ελαιοκομικά προϊόντα στην περιο-
χή μας θα τυγχάνουν καλύτερης εμπορίας και
προωθήσεως αυτού του προϊόντος ΠΟΠ σε όλο
τον κόσμο. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπευθύνων, από
2.000 τόνους που έχουμε σήμερα, με την πρό-
ταση αυτή η ΠΟΠ ελιά Καλαμών θα φθάσει τους
14.000 με 15.000 τόνους και θα καλύπτει το 40%
της παραγόμενης ποσότητας στη χώρα. Σημει-
ώνεται ότι οι επικρατούσες στην περιοχή μας κλι-
ματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες δεν αλ-

λοιώνουν τη σχετική παραγωγή του προϊόντος
αυτού. Επίσης δεν αλλοιώνονται τα επίσημα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά του παραγόμενου προ-
ϊόντος και επομένως η υψηλή του ποιότητα. Οι
κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που
υπάρχουν επιτρέπουν την διατήρηση της ποι-
ότητας σε υψηλά επίπεδα χωρίς να υποβαθμί-
ζεται.  

Οι υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ θα προβούν στην
άμεση προώθηση του φακέλου για την επέκτα-
ση της ζώνης Ελιάς ΠΟΠ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ», ώστε
αυτός να γίνει αποδεκτός από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη θε-
τική γνώμη των οποίων θα ολοκληρωθεί η προ-
βλεπόμενη διαδικασία για την αποδοχή του ελ-
ληνικού αιτήματος. 

Ο κ. Αθ. Τσαυτάρης ευχαρίστησε και συνε-
χάρη τους Προέδρους της Διεπαγγελματικής Ορ-
γάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς και των ΕΑΣ
Μεσσηνίας και Λακωνίας για το πνεύμα συνερ-
γασίας και την υποστήριξή τους στο εθνικής ση-
μασίας αυτό προϊόν. Όπως τόνισε ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής
Αθανάσιος Τσαυτάρης: «Η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να βασιστεί
στο χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά στην ποι-
ότητα και στην πιστοποιημένη μοναδικότητα
των προϊόντων της». Η Ελιά ΠΟΠ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ»
βρίσκεται στην κορυφή αυτών των προϊόντων.
Η επέκταση της ζώνης θα προσδώσει αυξημένη
προστιθέμενη αξία στο προϊόν προς όφελος των
γεωργών και της εθνικής μας οικονομίας». 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η γεωγραφική
αυτή επέκταση έρχεται σε συνέχεια του προ-
ηγούμενου αιτήματος για την επέκταση της ζώ-
νης καλλιέργειας ελαιολάδου Καλαμάτας, το
οποίο εντός των επόμενων εβδομάδων αναμέ-
νεται να πάρει θετική έγκριση από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τετραπλα-
σιάζεται η αξία του εξαιρετικής ποιότητας ελαι-
ολάδου Καλαμάτας με σημαντικά οφέλη, τόσο
για την τοπική παραγωγή, όσο και για την
εθνική μας οικονομία και δείχνει το δρόμο που
πρέπει να ακολουθεί η γεωργία. Το δρόμο της
ποιότητας και της εξωστρέφειας. 

Ενσωμάτωση  Ζαχάρως  στην  ΠΟΠ  Ελιά  Καλαμών 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 10 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος  2012 
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Ο  Αστικός  Σιδηρόδρομος  Πειραιά - Κηφισιάς, 
γνωστός  σαν  “Ηλεκτρικός”

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο
Αστικός Σιδηρόδρομος Πει-
ραιά - Κηφισιάς, γνωστός
σαν “Ηλεκτρικός” συμπλή-

ρωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2012, 143
χρόνια λειτουργίας. Ξεκίνησε ατμο-
κίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος
αργότερα και συνέδεσε το 1869 την
Αθήνα με τον Πειραιά που μέχρι
τότε οι άμαξες και τα παμφορεία
ήταν το μόνο μέσο συγκοινωνίας με-
ταξύ τους.

Ας δούμε ορισμένα χα-
ρακτηριστικά ορόσημα στην
πορεία αυτή:

Το 1834 η Αθήνα γίνεται
πρωτεύουσα του Ελληνικού
Κράτους και ένα χρόνο μετά,
το 1835, γίνεται η πρώτη ανε-
πιτυχής πρόταση στην Ελλη-
νική Κυβέρνηση από τον Φρει-
δερίκο Φεράλδη για κατα-
σκευή σιδηροδρόμου.

Οκτώ χρόνια αργότερα το
1843 ο Αλέξανδρος Ραγκα-
βής επαναλαμβάνει δημόσια
την πρόταση αλλά πάλι δεν
υπήρξε ανταπόκριση.

Το 1855 ο Πρωθυπουργός και
Υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος καταθέτει το πρώ-
το Νομοσχέδιο για Ίδρυση σιδηρο-
δρόμου Αθήνας – Πειραιά που γίνε-
ται νόμος και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εί-
ναι ο Νόμος ΤΖ «περί συστάσεως σι-
δηροδρόμου Απ’ Αθηνών εις Πει-
ραιά» που δίνει το δικαίωμα εκμε-
τάλλευσης στην εταιρία που θ’ ανα-
λάμβανε το έργο για 55 χρόνια. Δύο
χρόνια αργότερα το δικαίωμα αυτό
αυξάνεται σε 75 χρόνια.

Μετά από ανεπιτυχείς προσπά-
θειες ανάθεσης του έργου το 1867 το
έργο κατακυρώνεται στον Άγγλο
επιχειρηματία Εδουάρδο Πίκερινγκ,
ο οποίος το Νοέμβριο του ίδιου
έτους αρχίζει να κατασκευάζει το
έργο.

Ένα χρόνο μετά, το 1868, ο Πί-
κερινγκ μεταβιβάζει τις υποχρεώσεις
του στην ιδρυθείσα από όμιλο Ανώ-
νυμη Εταιρία του «Απ’ Αθηνών εις

Πειραιά Σιδηροδρόμου» - Σ.Α.Π.
Α.Ε..

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1869 η
ως άνω εταιρία έχει τελειώσει το
έργο και γίνεται η πρώτη δοκιμή
της διαδρομής. Τα επίσημα εγκαίνια
γίνονται μέσα σε ατμόσφαιρα γενι-
κής χαράς στις 27 Φεβρουαρίου
1869, με επιβάτες στο πρώτο δρο-
μολόγιο τη Βασίλισσα Όλγα, τον

Πρωθυπουργό Ζαΐμη, υπουργούς,
στρατιωτικούς, διπλωμάτες και άλ-
λους επισήμους.

Επιτέλους το όνειρο γίνεται
πραγματικότητα. Η ατμομηχανή με 6
βαγόνια καλύπτει τη διαδρομή των
8,5 χιλιομέτρων από το Θησείο στον
Πειραιά σε 19 περίπου λεπτά. Οι δύο
πόλεις Αθήνα και Πειραιάς έχουν
πλέον συνδεθεί με σιδερένιες γραμ-
μές.

Τα σχόλια του τύπου της εποχής
πολλά και καλά. Στις 3 Μαρτίου του
1869 ο «Αιών» γράφει: «Ο σιδηρό-
δρομος ήρξατο τακτικώς εργαζόμε-
νος από της τελευταίας Παρα-
σκευής. Η συρροή των επιβατών εί-
ναι μεγίστη. Οι πάντες δ’ ομολογούσι
τας μεγίστας ωφελείας, ας η κά-
ταρξις του έργου τούτου υπισχνείται.
Ευχόμεθα και αύθις, ίνα η μικρά
αύτη γραμμή υπάρξει η αρχή του καθ’
όλην την επικράτειαν συμπλέγματος
σιδηροδρόμων».

Μεταξύ της χρονολογίας του
πρώτου επίσημου δρομολογίου, το
1869, και της 16 Σεπτεμβρίου του
1904 που πραγματοποιήθηκε η Ηλε-
κτροδότηση του Σιδηροδρόμου, με-
σολάβησαν η στρώση διπλής γραμ-
μής και η έναρξη κατασκευής σή-
ραγγας το 1889 από το Θησείο μέχρι
την Ομόνοια (Λυκούργου και Αθη-
νάς), όπου και ο παλιός σταθμός της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ο οποίος εγκαινιάζεται
στις 17 Μαΐου του 1895.

Η Υπόγεια σήραγγα και η ηλε-
κτροδότηση προκάλεσε πάλι πολλά
και ποικίλα σχόλια του Τύπου της
εποχής. Αξίζει να αναφερθούν με-
ρικά που καταδεικνύουν την αντί-
δραση του κόσμου της εποχής εκεί-
νης σε κάθε καινοτομία. «Τι να σου
πω, αδελφέ, λέγει κάποιος εκ των
προσκεκλημένων. Νομίζω ότι πρό-
κειται να μας κλείσουν «κατά βαρ-
βάρων» με τον Υπόγειον. Και κύψας

εις το αυτί του πλησίον του ισταμέ-
νου ηρώτησε σοβαρώς: 

- Έκαμες την διαθήκην σου;
- Όχι. 
- Εξωμολογήθης τουλάχιστον;
- Ούτε.
- Εγώ δεν είχα το θάρρος να

έλθω απροετοίμαστος. Αυτή η σή-
ραγξ μου φαίνεται σαν καρμανιόλα.»

Σε άλλο δημοσίευμα, στις 18 Σε-
πτεμβρίου του 1904 ο χρο-
νογράφος των «Καιρών»
με το ψευδώνυμο «Φαλη-
ριώτης», γράφει για τον
ηλεκτρικό, πλέον, σιδηρό-
δρομο:

«- Ένα δια το Φάληρον
πρώτης.

- Μετ’ επιστροφής;
- Απλούν, απλούν. Δεν

μπορώ να είμαι βέβαιος αν
θα φθάσω ζωντανός…..»

Το 1926 οι ΣΑΠ, οι ΣΙ-
ΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
που εκμεταλλεύονται το
«ΘΗΡΙΟ» της Κηφισιάς, δη-
λαδή τη Γραμμή από Πλα-

τεία Αττικής μέχρι Κηφισιά, με δια-
κλάδωση από Ν. Ηράκλειο μέχρι
Λαύριο και οι ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗ-
ΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ που εκμεταλλεύον-
ται τα ΤΡΑΜ, συνεργάζονται με τον
Αγγλικό όμιλο ΠΑΟΥΕΡ. Από τη συ-
νεργασία αυτή προκύπτουν δύο Εται-
ρίες: Η ΗΕΜ (Ηλεκτρική Εταιρία
Μεταφορών) που αναλαμβάνει την
εκμετάλλευση των ΤΡΑΜ και της
Γραμμής της Κηφισιάς και οι ΕΗΣ
(Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρο-
μοι).

Οι ΕΗΣ αναλαμβάνουν τις υπο-
χρεώσεις της πρώην ΣΑΠ και ταυ-
τόχρονα τη δέσμευση να βελτιώσουν
την υπάρχουσα γραμμή και να επε-
κτείνουν την υπόγεια σήραγγα ως το
σταθμό ΑΤΤΙΚΗ με διπλή γραμμή για
να ενωθεί ο Ηλεκτρικός με την Κη-
φισιά, με υπόγειο σταθμό κάτω από
την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Τα έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο
του 1928 και στις 21-7-1930 εγκαι-
νιάζεται από τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο ο υπόγειος σταθμός ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ. Αργότερα το 1948 και το 1949
εγκαινιάζονται αντίστοιχα οι σταθμοί
ΒΙΚΤΩΡΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ.

Το 1937 η ΗΕΜ αναλαμβάνει την
Ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου
Κηφισιάς και το 1938 καταργεί το
Θηρίο για την πραγματοποίηση του
έργου.

Τα έργα όμως, λόγω της κρίσιμης
περιόδου, δεν ολοκληρώνονται και
φτάνουμε έτσι στο 1950 οπότε πα-
ραχωρείται από την ΗΕΜ στην ΕΗΣ
η ολοκλήρωση του έργου Ηλεκτρο-
κίνησης και η εκμετάλλευση του σι-
δηροδρόμου ΑΘΗΝΩΝ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
Οι ΕΗΣ συνεχίζουν τα έργα που κα-
ταλήγουν σταδιακά το 1957 με τη
λειτουργία του σταθμού της Κηφι-
σιάς. Έτσι η συγκοινωνία από ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ μέχρι ΚΗΦΙΣΙΑ με τον Ηλε-
κτρικό Σιδηρόδρομο είναι πλέον

πραγματικότητα.
Την 1 Ιανουαρίου του 1976 οι

ΕΗΣ περιέρχονται στο Ελληνικό Δη-
μόσιο μετονομάζονται σε Η.Σ.Α.Π.
Α.Ε. (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθη-
νών-Πειραιώς).

Ο εκσυγχρονισμός, η εξέλιξη και
η μέριμνα για καλύτερη, ταχύτερη
και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του επι-
βατικού κοινού σε καθαρό περιβάλ-
λον συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σε ολόκληρη αυτή τη διαδρομή
του, ο σιδηρόδρομος έζησε στιγμές
μεγαλείου και συμφορές. Μετέφερε
Βασιλείς, υψηλούς επισκέπτες, έδω-
σε το παρόν στους πρώτους Ολυμ-
πιακούς αγώνες της Αθήνας του
1896 και τους πρόσφατους του 2004,
μετέφερε στρατιώτες του πολέμου
1912-1913. Βομβαρδίστηκε και επέ-
ζησε μέχρι σήμερα περήφανος,
πραγματοποιώντας εκατομμύρια
δρομολόγια που εξυπηρέτησαν δι-
σεκατομμύρια επιβάτες.

Επίσης ο «Ηλεκτρικός» από τις
11 Ιουνίου του 1955 εκμεταλλευόταν
μέχρι και τις 31.12.2001 τα Πράσινα
λεωφορεία που τροφοδοτούσαν τις
γραμμές του ηλεκτρικού με επιβάτες.
Τα Πράσινα ήταν μια πρωτότυπη και
αξιόπιστη συγκοινωνία αλλά η τάση
για εξειδίκευση των φορέων σε συγ-
κεκριμένα συγκοινωνιακά μέσα και η
ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας
Εταιρίας για τις γραμμές 2 και 3 οδή-
γησαν τον Δεκέμβριο του 1998 στην
απόφαση για σταδιακό τερματισμό
αυτής της δραστηριότητας μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου του 2001. Έτσι από
τον Φεβρουάριο του 1999 άρχισε η
απόδοση της σταδιακής απόδοσης
των γραμμών των Πράσινων Λεω-
φορείων στην ΕΘΕΛ (Εταιρία Θερ-
μικών Λεωφορείων).

Έργα επίσης πολύ σημαντικά
υπήρξαν:

α) η λειτουργία του ΤΡΑΜ της
παραλίας του ΠΕΙΡΑΙΑ (1910-1960).

β) η λειτουργία του ΤΡΑΜ ΠΕ-
ΡΑΜΑΤΟΣ (1936-1977).

Σε όλη αυτήν την αναπτυξιακή
πορεία βασικός παράγων υπήρξε ο
εργαζόμενος στο σιδηρόδρομο που
τον αγάπησε ιδιαίτερα αφού είναι
δικό του δημιούργημα.

Οι σημαντικές χρονολογίες στην
Ιστορία του Σιδηρόδρομου Πειραιά
- Κηφισιάς: 

1869: Τα εγκαίνια του Ατμοκίνη-
του Σιδηροδρόμου Θησείο – Πει-
ραιά από την Α.Ε. ΣΑΠ. 

1889: Κατασκευή της Υπόγειας
σήραγγας Θησείου – Ομόνοιας. 

1904: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΙΔΗ-
ΡΟΔΡΟΜΟΥ. 

1926: Μετονομασία από Α.Ε.
ΣΑΠ σε Α.Ε. ΕΗΣ. 

1976: Η εξαγορά από το Ελληνι-
κό Δημόσιο και μετονομασία σε Α.Ε.
ΗΣΑΠ.  

Ευχαριστούμε τον φίλο της «ΜΑ-
ΚΙΣΤΙΑΣ» κ. Μανάφη για την απο-
στολή του κειμένου. 
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Μικρά  αλλά  σημαντικά 
Προγραμματισμένα έργα στην Μάκιστο

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου Ζαχάρως, για το 2013 έχουν δημοπρατηθεί και προγραμματιστεί με υπάρ-
χοντα κονδύλια του Δήμου από το 2012 τα εξής έργα:

-Αντιπλημμυρικά έργα στην θέση «Λαμπρέικα» δίπλα από το Κοιμητήριο
με εργολάβο τον κ. Γεωργακόπουλο Νικόλαο. 

-Αντικατάσταση στέγης και γενικές επισκευαστικές εργασίες στο Σχο-
λείο (Πνευματικό Κέντρο Μακιστίας Κοιλάδας) με εργολάβο τον κ. Τρίμμη
Παναγιώτη. 

-Ανάπλαση αύλειου χώρου του Σχολείου με εργολάβο τον κ. Τρίμμη Πα-
ναγιώτη. 

-Κατασκευή βρύσης στην πηγή της θέσης «Κάνταλος» με εργολάβο τον
κ. Τρίμμη Παναγιώτη. 

-Συντήρηση αγροτικών δρόμων με εργολάβο τον κ. Γεωργακόπουλο Νι-
κόλαο. 

Ελπίζουμε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και να πραγματοποιηθούν τα έργα. 

Κιόσκι
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Λαμ-

πρόπουλο, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο στο κιόσκι στην
πλατεία του Αγ. Ιωάννη, που χρηματοδοτείται από την χορηγία 40.000€ της
Vodafone, τα οποία είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμα, όπως μας έχει κατ’ επα-
νάληψη διαβεβαιώσει ο κ. Λαμπρόπουλος. 

Αποχέτευση - Βιολογικός Καθαρισμός 
- Ανάπλαση εσωτερικών δρόμων στην Μάκιστο

Ευχάριστη εξέλιξη σε ένα θέμα που είχαμε αναφέρει παλαιότερα στην
«Μακιστία». Υπάρχει καταρχήν συμφωνία για να δημιουργηθούν δίκτυα απο-
χέτευσης για τα χωριά Μάκιστος και Μηλέα (Σκλήβα) με σκοπό να συνδε-
θούν με τον βιολογικό καθαρισμό της Αρτέμιδας, δωρεά της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Επίσης στα σημεία όπου θα σκαφτούν σχεδιάζεται η πλακόστρωση
των εσωτερικών δρόμων της Μακίστου. Η εγκατάσταση του βιολογικού κα-
θαρισμού στην Αρτέμιδα έχει μεγάλη δυναμικότητα και υπολειτουργεί μόνο
με το φορτίο από την Αρτέμιδα. Είναι ένα έργο που θα ευνοήσει διαχρονι-
κά την Μακιστία Κοιλάδα γενικότερα, συνεχίζοντας περαιτέρω και στο Χρυ-
σοχώρι, θα εγγυηθεί την περιβαλλοντική βιωσιμότητά της, την καθαρότητα
του υπεδάφους και των υδάτων και θα αυξήσει την αξία της περιοχής μας
και των περιουσιών μας. 

Δορυφορική Κεραία και Σύνδεση με Διαδίκτυο (Ίντερνετ)
Το έργο της εγκατάστασης Δορυφορικής Κεραίας και την σύνδεσης του

χωριού μας με το Διαδίκτυο, έργο κρίσιμης σημασίας για τον εκσυγχρονι-
σμό του χωριού μας και της Μακιστίας Κοιλάδας γενικότερα και την προ-
σέλκυση νέων ανθρώπων στον τόπο μας, φαίνεται να μην έχει κάποια θετι-
κή εξέλιξη ακόμη. Καλούμε τους υπεύθυνους να προωθήσουν το πολύ ση-
μαντικό αυτό ζήτημα. Ο Σύλλογος και η «Μακιστία» θα ενισχύσουν με τις δυ-
νάμεις τους κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. 
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Νέος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Την Δευτέρα 21η Ιανουαρίου 2013 ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του
ως Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο κύριος
Χριστοδουλόπουλος Χρήστος αντικαθιστώντας τον κ. Γεωργιόπουλο Γιώρ-
γο. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος είναι εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ηλείας και του ευχόμαστε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Επισκευή Δρόμου
Ανατέθηκε το έργο της επισκευής του δρόμου Ζαχάρω-Αρήνη-Μάκιστος-

Πλατιάνα από την Περιφέρεια με κονδύλι ύψους 100.000€. Σύμφωνα με την
μελετήτρια του έργου κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, πολιτικό μηχανικό,
υπάλληλο της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας (τέως Νομαρχία Ηλείας), με την οποία ήρθαμε σε επαφή, το έργο ανα-
τέθηκε στην εργολάβο Τζάνα Μαρία. Θα ξεκινήσει από την Μάκιστο προς
την Ζαχάρω αμέσως μετά τον χειμώνα και έχει εκτιμώμενη διάρκεια τεσσάρων
μηνών. Έμφαση θα δοθεί στα σημεία τα οποία υπολογίζεται να συμπερι-
λαμβάνονται και στη νέα χάραξη του δρόμου, ώστε να μην υπάρξουν άσκο-
πες σπατάλες. Τα υπόλοιπα σημεία θα αντιμετωπιστούν με λιγότερο μα-
κρόπνοο τρόπο. 

Μελέτη νέας χάραξης του κεντρικού δρόμου
Ύστερα από διάφορες καθυστερήσεις, συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέ-

τρα για την μελέτη νέας χάραξης του δρόμου από διασταύρωση Μποκαρί-
νου-Αρτέμιδα-Μάκιστος. Σε επαφή που είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη κο
Χριστοδουλόπουλο, μας ενημέρωσε προς μεγάλη μας ικανοποίηση ότι η Πε-
ριφέρεια δικαιώθηκε και έχει δοθεί εντολή άμεσης καθαρογραφής της απο-
φάσεως για να προωθηθεί η διαδικασία. Ελπίζουμε σύντομα πλέον να έχου-
με ανάδοχο της μελέτης, για την ολοκλήρωση της οποίας υπενθυμίζουμε ότι
χρειάζεται περίπου ενάμισης χρόνος για την ολοκλήρωση από την στιγμή
της ενάρξεώς της.

Επανεργοποίηση πρώην «Ταμείου Μολυβιάτη»
Με χαρά διαβάσαμε στην εφημερίδα «Πατρίς» του Πύργου της 17/11/12

την είδηση ότι υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία κα-
τανέμεται πίστωση 24 εκ. € στην πυρόπληκτη Ηλεία από το «Ειδικό Ταμείο
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών», πρώην «Ταμείο Μολυβιάτη». Σύμφω-
να με την εφημερίδα, η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας, σε συνεργασία με την
Π.Ε. Ηλείας έχει έτοιμο κατάλογο ώριμων έργων τα οποία θα αξιολογηθούν,
ώστε τα έργα που θα γίνουν στις πυρόπληκτες περιοχές να βοηθήσουν την
πραγματική οικονομία. 

Η εφημερίδα μας και ο Σύλλογος χαιρετίζουν την συγκεκριμένη εξέλι-
ξη. Στην «Μακιστία» παρακολουθούμε το θέμα, έχουμε αναδείξει τις σχετικές
παρεμβάσεις βουλευτών του νομού και του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Κα-
φύρα. Αναμένουμε να δούμε έργα στην Μάκιστο και στην Αρτέμιδα, τα κα-
τεξοχήν χτυπημένα από την πύρινη λαίλαπα χωριά, χρηματοδοτημένα από
το Ταμείο. Ζητούμε κύρια την χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας χά-
ραξης του δρόμου από διασταύρωση Μποκαρίνου-Αρτέμιδα-Μάκιστος, για
την μελέτη της οποίας αναμένουμε σύντομα ανάδοχο. Επίσης, ζητούμε χρη-
μοτοδότηση και για τα υπόλοιπα χωριά της Μακιστίας Κοιλάδας και του Δή-
μου μας που υποφέρουν από τις συνέπειες της φωτιάς του Αυγούστου του
2007 (σοβαρές κατολισθήσεις, καταστροφή δρόμων κ.λπ.). 

Πραγματοποιημένα έργα στην Μάκιστο
Από ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο του χωριού μας και μέλος

πλέον του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Νώντα Πόθο, σας μεταφέρουμε ότι έγι-
ναν τα εξής έργα:

-Τσιμεντόστρωση στην θέση Δάφνη (ανηφόρα). 
-Τσιμεντόστρωση στην θέση Τσογκόλι (ανηφόρα). 
-Κατασκευή γεφυριού στη θέση Νετία. 
-Κατασκευή γεφυριού στη θέση Στρογγυλάδι. 
-Κατασκευή γεφυριού στη θέση Σπηλιές. 
-Κατασκευή γεφυριού στη θέση Νησάκι. 
-Κατασκευή γεφυριού στη θέση Αγριλιά. 
-Χαλικόστρωση διάφορων αγροτικών δρόμων, έργο το οποίο σταμάτησε

λόγω του χειμώνα και θα συνεχιστεί με το που το επιτρέψει ο καιρός. 

Κοιμητήριο
Τα έργα που έχει αναγγείλει ο Σύλλογος μέσω της Μακιστίας για το Κοι-

μητήριο έχουν αναβληθεί αναμένοντας την έναρξη των αντιπλημμυρικών έρ-
γων στα «Λαμπρέικα», ώστε να γίνουν συνδυασμένα και πιο ολοκληρωμέ-
να. Η δέσμευση του Συλλόγου ισχύει.

Χορός  Συλλόγου

Στις 22-01-2013 το νέο Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να διορ-

γανώσει και φέτος τον Χορό του Συλλόγου μας. Ο Χορός θα

πραγματοποιηθεί στις 10-03-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα προ-

σελεύσεως 1:30 μ.μ. μετά το μεσημέρι, στην Αίθουσα Εκδη-

λώσεων στο γνωστό κέντρο «Ποσειδώνιο» επί της παραλιακής

Λεωφόρου Ποσειδώνος 18, στο Ελληνικό. Ο επιχειρηματίας του

κέντρου κ. Κοντόπουλος Βασίλης παραχωρεί δωρεάν την αί-

θουσα και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. 

Δεδομένης της προσφοράς αυτής, η τιμή της πρόσκλησης

ορίζεται στα 15€, που καλύπτει τα υπόλοιπα κόστη για πλού-

σιο φαγητό και ποτό και ορχήστρα από εκλεκτούς καλλιτέχνες

με πρόγραμμα από δημοτικά και λαϊκά τραγούδια. 

Μία δελεαστική πιστεύουμε τιμή για την περίοδο της οικο-

νομικής κρίσεως που διανύουμε, που θεωρούμε ότι επιτρέπει

σε όλους να ανταπεξέλθουν. 

Περιμένουμε με μεγάλη χαρά όλους τους πατριώτες και φί-

λους της Μακίστου στην εκδήλωσή μας αυτή.  
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