
Π
ριν ένα χρόνο ακρι-
βώς, «Υιοθετήσαμε»,
σύμφωνα με τους κα-

νονισμούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, το
Αρχαίο Θέατρο στο Αίπυ. Έχου-
με λοιπόν τα πρώτα γενέθλια!!! 

Ένας χρόνος γεμάτος με συγ-

κινήσεις και προσδοκία για να
δούμε το όνειρό μας να γίνεται
πραγματικότητα.

Θέλουμε, εξαρχής, να ευχα-
ριστήσουμε όλους όσοι μας βοη-
θούν σε αυτή την υπόθεση, δί-
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ΙΛΙΟΝ Κωδικός:  013087

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΑΙΠΥ 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και
φέτος την Κυριακή 10 Μαρτίου στο
παραλιακό κοσμικό κέντρο «ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝΙΟ» ο ετήσιος χορός των απαν-
ταχού Μακισταίων. Πλήθος κόσμου,

συμπατριωτών και φίλων, παρευρέ-
θηκαν στην εκδήλωση τιμώντας και
ενισχύοντας τον Σύλλογό μας. Φέτος

Ο  ΧΟΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

Δρόμος  και  νερό  για  την  Μάκιστο!
Που  θα  πάνε  τα  24,6  εκ.  €  του  Ταμείου  Μολυβιάτη;
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Συνέχεια στη σελ. 4 
Συνέχεια στη σελ. 6

Υ
πάρχουν διαθέσιμα
κονδύλια από το
πρώην ταμείο Μολυ-

βιάτη, εκ των οποίων τα
24,6 προορίζονται για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας. Τα κονδύλια αυτά σύμ-
φωνα με τους σκοπούς του
Ταμείου πρέπει να διατε-
θούν σε έργα για την ανά-
ταξη των πυρόπληκτων πε-
ριοχών του 2007. Για να
μπορέσει να χρηματοδοτη-
θεί ένα τέτοιο έργο, θα
πρέπει να παρουσιαστεί με-
λέτη και να τεκμηριώνεται
η σχέση του έργου με τις
πυρόπληκτες περιοχές.

Εμείς σαν χωριό αλλά
και συνολικά για την Μακι-
στία Κοιλάδα έχουμε ανα-
δείξει τις ανάγκες της αν-
τιμετώπισης των κατα-
στροφών που προξένησαν

Συνέχεια στη σελ. 9 

Επανειλημμένως έχω δηλώσει ότι η
Ηλεία και ιδιαίτερα η Μάκιστος και η Άρ-
τεμις πρέπει να ευγνωμονούν τόσο την
Κυπριακή Κυβέρνηση όσο και την οικο-
γένεια Βαρδινογιάννη για την προσφο-
ρά τους να χτίσουν τα πιο τραγικά χω-
ριά των πυρκαγιών του 2007. 

Με όσα βλέπουμε και με όσα ζήσα-
με από την διαχείριση των χρημάτων του
Ταμείου Μολυβιάτη, είναι ευχής έργο
που την ανοικοδόμηση αυτών των δύο
πανέμορφων αλλά αιματοβαμμένων χω-
ριών, ανέλαβαν τρίτοι και όχι το Ελλη-
νικό Κράτος.

Αλλά από το 2007 μέχρι σήμερα, αν
και τα χωριά ανοικοδομήθηκαν, δεν
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε

αυτά γιατί ανίκανες τοπικές ηγεσίες δεν
κατάφεραν το αυτονόητο: Να φτιάξουν
τον δρόμο που, εν τω μεταξύ, βούλιαξε
από τη διάβρωση του εδάφους, που ακο-
λούθησε τις φονικές πυρκαγιές του
2007.

Και η αποκατάσταση του δρόμου από
τη Ζαχάρω προς τα δύο χωριά δεν είναι
ευθύνη του αθηνοκεντρικού κράτους,
στο οποίο συνήθως επιρρίπτουμε ευθύ-
νες, αλλά της Αυτοδιοίκησης η οποία
είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό
όφειλε να προχωρήσει σε ανακατα-
σκευή του οδοστρώματος κατά τρόπο
που θα εξασφαλίζεται η ασφαλής πρό-
σβαση στη Μάκιστο και στην Αρτέμιδα.

Όλοι μας έχουμε χρέος να αγωνι-

στούμε ώστε από τα υπόλοιπα του Τα-
μείου Μολυβιάτη να εξασφαλισθεί χρη-
ματοδότηση για την αποκατάσταση της
οδικής πρόσβασης στα πυρόπληκτα χω-
ριά.

Αν θέλουμε η Μάκιστος και η Άρτε-
μις να μείνουν ζωντανά χωριά και όχι
χωριά φαντάσματα πρέπει να δώσουμε
τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς
πρόσβασης στους κατοίκους της. Δια-
φορετικά, θα είναι κρίμα, εμείς με την
αδιαφορία μας να ολοκληρώσουμε την
καταστροφή που ξεκίνησε η φονική
πυρκαγιά.

Γιώργος Κοντογιάννης
Βουλευτής Ηλείας ΝΔ 

Ας  μην  ολοκληρώσουμε  την  καταστροφή  του  2007
Να  εξασφαλιστεί  ασφαλής  κι  εύκολη  πρόσβαση  σε  Μάκιστο  και  Αρτέμιδα 

Από το πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Ηλείας κ. Γιώργου Κοντογιάννη λάβαμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με
τον δρόμο Μποκαρίνος - Αρτέμιδα - Μάκιστος. 

Σας την παραθέτουμε: 
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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 
Σταυρούλα 

Καραμπέτσου-Βλάχου 
Μαίρη Καριώρη  
Θάλεια Βλάχου  

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 

Χ
αίρετε αγαπητοί πατριώτες και φίλοι της Μακί-
στου, αναγνώστες της ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ. Οι εξελίξεις
που αφορούν το χωριό μας είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικές. Το επόμενο διάστημα, όπως έχουμε ξανα-
γράψει, είναι πολύ σημαντικό για τα έργα που ανα-
μένουμε από τον Δήμο Ζαχάρως για το χωριό μας, που
έχουν υποσχεθεί και είναι προϋπολογισμένα. Επίσης
αναμένουμε σύντομα ευχάριστα νέα για το μεγάλο μας
όνειρο, την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου στο
Αίπυ. Για το Αίπυ ετοιμάζουμε και ωραίες εκδηλώσεις
στις οποίες ελπίζουμε να δούμε την ανταπόκρισή σας.
Τέλος ενεργοποιείται το Ταμείο Μολυβιάτη και είναι
διαθέσιμα πλέον κονδύλια, τα οποία μπορούν να
διεκδικηθούν με ολοκληρωμένες μελέτες για έργα που
θεραπεύουν τις πληγές των πυρκαγιών του 2007. Από
το Ταμείο Μολυβιάτη αξιώνουμε την χρηματοδότηση
της κατασκευής του δρόμου με την νέα χάραξη και της
ύδρευσης που έχει σοβαρά προβλήματα. Ελπίζουμε
ο Δήμος μας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για
τις περιστάσεις, να διεκδικήσει και να πάρει έργα ανά-
σας για το ταλαιπωρημένο χωριό μας, αλλά και για όλη
την Μακιστία Κοιλάδα. 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Βλασσόπουλος Δημήτρης (Ζαχάρω) ........50€ 
Λαμπροπούλου Νίκα (Φαρμακ. Ζαχάρω) ..20€ 
Μπαχούρος Θεόδωρος (Ζαχάρω) ..............20€ 
Σκαλτσάς Παντές Ο.Ε. (Ζαχάρω) ..............30€ 
Μάντεσης Χρήστος (Ζαχάρω)....................20€ 
Αυγερινόπουλος Ζήσιμος (Ζαχάρω) ..........20€ 
Μπάρμπας Βασίλης (Αρτέμιδα)..................20€ 
Μπαμπάτσικος Ιωάννης (Ζαχάρω) ............20€ 
Παρασκευάς Βασίλης (Ζαχάρω) ................20€ 
Γκόγκας Παναγιώτης (Ζαχάρω) ................10€ 
Μπάμης Γιώργος (Ζαχάρω) ........................10€ 
Μπαλαδήμος Ιωάννης (Ζαχάρω) ................20€ 
Δάικου Κωνσταντίνα (Φαρμακ. Ζαχάρω) ..30€ 
Κλημαντήρης Παναγιώτης (Ζαχάρω) ..........5€ 
Τζάμαλης Χρήστος (Φαρμακ. Ζαχάρω)......10€ 
Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν για την
οικονομική ενίσχυση. ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” 

Η εφημερίδα μας βγαίνει με κόπο και μεράκι και συνεπάγεται και οικονο-
μικό κόστος. Ενισχύστε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ακόμα καλύ-
τεροι. Μπορείτε να καταθέτετε την ενίσχυσή σας στο λογαριασμό του Συλ-
λόγου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62 και να επι-
κοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου 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, επι-
τυχίες-διακρίσεις μαθητών, φοιτητών και επιστημόνων, απώλειες προσφιλών
προσώπων και πατριωτών, μνημόσυνα και ο,τιδήποτε σχετικό. Επικοινωνήστε
στο τηλέφωνο-fax 210-9704394, στο τηλ. 6972719139 και στο e-mail: makis-
tia@gmail.com, για να τα δημοσιεύουμε έγκαιρα στην «ΜΑΚΙΣΤΙΑ». Επίσης ζη-
τούμε εκ των προτέρων συγγνώμη, για τυχόν λάθη κατά την πληροφόρησή
μας από τρίτους. 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 

του Συλλόγου  

σας εύχονται Χρόνια  Πολλά

και  Καλό Πάσχα 

Ο  Πρόεδρος 
της  Τ. Κ.  Μακίστου 

Νώντας  Πόθος 
σας  εύχεται  Καλό  Πάσχα 
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Πρόκειται για μια ιστορική βρύση. Είναι η πιο παλιά βρύση της

περιοχής. Η μοναδική στην εποχή της. Από αυτή έπινε νερό και ο

Τούρκος Αγάς.

Σύμφωνα με την παράδοση, έστελνε να του φέρουν νερό και μέ-

χρι να στεγνώσει το σάλιο του, έπρεπε να έχουν γυρίσει. 

Το νερό της, ως γνωστό, καθώς κυλούσε, γέμιζε και γεμίζει την

ίδια «στέρνα» από την οποία αρδεύονται οι λιγοστοί κήποι που έχουν

απομείνει σήμερα εκεί γύρω. 

Είναι ένας χώρος που μπορεί να απολαύσει κανείς το δροσερό

ίσκιο των πλατανιών οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αγναντεύοντας

το χωριό μας και το «Αίπυ».

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μακίστου Νώντα Πόθο και

τη Δημοτική Αρχή για το έργο αυτό. 

Αποκαταστάθηκε  
η  βρύση στον  Κάνταλο Έ

νας ακόμη χειμώνας πέρασε

και ένα νέο φαινόμενο κατο-

λίσθησης προσθέτει ανησυ-

χίες στις προηγούμενες για το ίδιο

θέμα. Κατέρρευσε μέρος του δυτικού

πρανούς του δρόμου που ανεβαίνει

στο νεκροταφείο και την εκκλησία.

Τμήμα του χωματόδρομου έκλεισε

και απειλούνται άμεσα με κατάρρευ-

ση οι στύλοι ΔΕΗ/ΟΤΕ και έμμεσα το

ίδιο το νεκροταφείο. Το πρόβλημα εί-

ναι το ίδιο που είχα περιγράψει σε

προηγούμενο φύλλο της «Μακιστίας»

για τις υποχωρήσεις των πρανών

που συνέβησαν πέρυσι, λίγο πιο

κάτω, στη θέση «Λαμπραίϊκα», επί

της διανοιχθείσας παράκαμψης του

επαρχιακού δρόμου Ζαχάρως-Πλα-

τιάνας. 

Επομένως ισχύουν τα ίδια. 

Το πρόβλημα προφανώς έχει επι-

σημανθεί πολλάκις σε αρμοδίους και

μη, αλλά τίποτε δεν έγινε. Επανα-

λαμβάνω ότι από τεχνική άποψη δεν

πρόκειται για πρόβλημα από εκείνα

που έχουν προφανείς λύσεις. Απαι-

τείται έργο αντιστήριξης που πρέπει

να αντιπαλέψει με την εγγενή αστά-

θεια του εδάφους σε εκείνη την πε-

ριοχή. Όπως τόνισα στο προηγού-

μενο σχόλιό μου το βάρος ενός έρ-

γου αντιστήριξης μπορεί να επιδει-

νώσει την κατάσταση, αντί να την

βελτιώσει. Επιπλέον είναι βέβαιο ότι

την κατάσταση θα επιδεινώσει η

απομάκρυνση των χωμάτων που κα-

τέρρευσαν και κλείνουν σήμερα το

δρόμο. Η διάνοιξη θα δώσει χώρο για

νέες κατολισθήσεις, και ούτω καθε-

ξής. 

Πιθανώς καλύτερη αντιμετώπι-

ση βρίσκεται σε μια ήπια παρέμβαση,

με φυτεύσεις επί του πρανούς, που

θα το σταθεροποιήσουν. Όσο για

την πρόσβαση προς το ναό ίσως

πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές

διαδρομές για τα οχήματα (είτε στην

ίδια πλευρά είτε από ανατολικά).

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση ο δρόμος

αυτός πρέπει να συντηρηθεί και να

διαμορφωθεί ως άμεση πρόσβαση

από την πλατεία του χωριού προς το

νεκροταφείο και το ναό, έστω και ως

πεζόδρομος. 

Ανδρέας Λαμπρόπουλος  

Κατολισθήσεις 

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. 

Η εκκλησία Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο νεκροταφείο 
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Ο  ΧΟΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

για πρώτη φορά ο Σύλλογός μας κατά-
φερε, βάζοντας λεωφορείο, να φέρει πιο
κοντά και τους ντόπιους κατοίκους, οι
οποίοι με ενθουσιασμό αγκάλιασαν αυτή
την πρωτοβουλία. Η εκδήλωσή μας άρ-
χισε με την ομιλία του Προέδρου, Φώτη
Βλάχου, που καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε όλους τους καλεσμένους και ανέ-
γνωσε την παρακάτω χαιρετιστήρια επι-
στολή της κας Μαριάννας Β. Βαρδινο-
γιάννη.

Την σκυτάλη πήρε η ορχήστρα, με την
συμμετοχή του συμπατριώτη μας Λευ-
τέρη Αθανασόπουλου, που κράτησε το
κέφι ζωντανό και άφησε σε όλους μας τις

καλύτερες εντυπώσεις. Επίσης, ευχάρι-
στες στιγμές χάρισε και ο κλόουν που
διασκέδασε τους μικρούς μας φίλους,
αλλά και τους μεγάλους, με τα αστεία
του. 

Ακόμη με την παρουσία τους μας τί-
μησαν ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Ζαχά-
ρως και συμπατριώτης μας κος Νίκος
Λαμπρόπουλος και ο Αρχηγός της Ελάσ-
σονος Αντιπολίτευσης κος Κώστας Αγρα-
πιδάς που απεύθυναν σύντομο χαιρετι-
σμό. 

Επίσης παραβρέθηκαν ο Αντιπρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ολυμ-
πίας κος Πάνος Φωτόπουλος, η εκπρό-
σωπος του Συλλόγου Ολυμπίων κα Ευαγ-
γελία Αδαμοπούλου, ο Πρόεδρος του

Συλλόγου Ζαχάρως κος Βασίλης
Φουρλής, ο Πρόεδρος της τοπι-
κής Κοινότητας Πλατιάνας κος
Γιάννης Κοτρέτσος, ο Πρόεδρος
του τοπικού Συλλόγου Πλατιάνας
κος Καραμπέτσος, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Χρυσοχωρίου κα
Τούλα Κυριακοπούλου, ο Πρό-
εδρος της τοπικής Κοινότητας
Μηλέας κος Χρήστος Μάντε-
σης, η εκπρόσωπος του Συλλό-
γου Αρτέμιδας κα Αλεξανδρο-
πούλου, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Νεοχωρίου κος Αντώνης
Αγραπιδάς, η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μηλέας κα Αγγελική Κου-
βαρά και ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Δαφνούλας Άρτας κος
Χρήστος Νταλαγιώργης. 

Χαιρετισμούς έστειλαν ο π.
Υπουργός και πρόεδρος του ΔΙΑ-
ΖΩΜΑΤΟΣ κος Σταύρος Μπέ-
νος, ο Αντιπεριφερειάρχης κος
Χαράλαμπος Καφύρας, ο επικε-
φαλής της Μείζονος Αντιπολί-
τευσης του Δήμου Ζαχάρως κος
Κώστας Αλεξανδρόπουλος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτέ-
μιδας Γιάννης Μπάμης, ο Πρό-
εδρος της τοπικής Κοινότητας
Αρτέμιδας κος Βασίλης Κυρια-
κόπουλος, η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Αρήνης κα Νίκη Πρασσά,
ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινό-
τητας Σμέρνας κος Γιάννης Θε-
οδωρόπουλος και ο Πρόεδρος
της τοπικής Κοινότητας Χρυσο-
χωρίου κος Παναγιώτης Τριπύ-
λας.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε: 

τον κ. Βασίλη Κοντόπουλο
που μας παραχώρησε δωρεάν
την αίθουσα, στη μνήμη του αξέ-
χαστου συμπατριώτη μας Δημή-
τρη Κοκκαλιάρη. Επίσης, όσους
μας πρόσφεραν δώρα για τη λα-
χειοφόρο αγορά. Η ανταπόκριση
του κόσμου μας δίνει δύναμη να
συνεχίσουμε την προσπάθεια για
μια καλύτερη Μάκιστο.  

Συνέχεια από τη σελ. 1



Τ
ο Πάσχα είναι η μεγαλύ-

τερη γιορτή της Ορθοδο-

ξίας. Γι’ αυτό κατά τό-

πους γιορτάζεται με παραδόσεις

και έθιμα, που ξεκινούν από τα

παλιά χρόνια και διατηρούνται μέ-

χρι σήμερα. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα είναι του σαΐτοπόλεμου

στη γειτονική μας Μεσσηνία.

Βγαλμένο από τη Μεσσηνιακή

ιστορία και τους ηρωικούς αγώ-

νες των κατοίκων της Καλαμάτας

κατά των Τούρκων, είναι το διά-

σημο πλέον έθιμο του σαΐτοπό-

λεμου. 

Σύμφωνα με την παράδοση, οι

Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν τις

σαΐτες για να αναχαιτίσουν το ιπ-

πικό των Τούρκων. Ο δυνατός θό-

ρυβος και ο κρότος που προκά-

λεσαν τρόμαξαν τα άλογα τόσο

πολύ που έριξαν κάτω τους ανα-

βάτες τους και έφυγαν φοβισμέ-

να. Οι σαΐτολόγοι προετοιμά-

ζονται όλον τον χρόνο για εκεί-

νη την ημέρα. Ετοιμάζουν τα

χαρμάνια και γεμίζουν τους χαρ-

τονένιους σωλήνες που θα σκά-

σουν την Κυριακή του Πάσχα. 

Οι συμμετέχοντες χωρίζον-

ται σε ομάδες των 10-15 ατόμων,

οι οποίες διαθέτουν λάβαρο, σαλ-

πιγκτή και επικεφαλής. Πολλοί

από αυτούς φορούν παραδοσια-

κές στολές, ενώ οι υπόλοιποι

προτιμούν πρόχειρα ρούχα και

στρατιωτικές στολές. Με το σύν-

θημα της έναρξης οι σαΐτες ανά-

βουν και η εκκωφαντική φασαρία

ξεσηκώνει το πλήθος που ζητω-

κραυγάζει. 

Οι σαΐτολόγοι αντιμετωπίζουν

με ιδιαίτερο πάθος και ενθου-

σιασμό το συγκεκριμένο έθιμο,

και εκφράζονται κάπως έτσι: «Η

μέση λυγίζει, τα γόνατα σπάνε,

τα πόδια ψαλίδια, η πλάτη σκυμ-

μένη, το κεφάλι χαμηλά, βλέμμα

μακρινό, μυαλό σε έκσταση, χέ-

ρια φτερούγες». Η νιρβάνα του

σαϊτολόγου! Το έθιμο παλαιότε-

ρα αναβίωνε στο δημοτικό στάδιο

του Μεσσηνιακού, όμως τα τε-

λευταία χρόνια γίνεται στη Δυτι-

κή Παραλία (Παλιά Σφαγεία).

Εκτός από την Καλαμάτα το έθι-

μο αναβιώνει στην Μεσσήνη και

την Αιθαία. 
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νοντάς μας έτσι δύναμη να συ-
νεχίσουμε αταλάντευτα, για να
πετύχουμε αυτόν τον μεγάλο
σκοπό.

Πρώτα απ’ όλους τον Πρό-
εδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύ-
ρο Μπένο με το αξιόλογο επιτε-
λείο του αλλά και όλους εσάς
που παρά την οικονομική κρίση
ενισχύετε τον κουμπαρά του Θε-
άτρου μας. Ακόμα ένα μεγάλο
ευχαριστώ αξίζει σε εσάς που
καθημερινά συζητούμε και αν-
ταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις
για το θέμα αυτό. 

Να ξέρετε ότι τίποτα δεν
πάει χαμένο. Εργαζόμαστε συ-
νεχώς (όπως πολλοί γνωρίζετε)
και η μεγάλη μας ελπίδα είναι να
υπογραφεί η Προγραμματική
Σύμβαση για την μελέτη ανα-
στηλώσεως του Αρχαίου Θεά-
τρου μας.

Το Δ.Σ. σας καλεί να γιορτά-
σουμε όλοι μαζί την Πρωτομα-
γιά, στις 7 Μάη (την Τρίτη του
Πάσχα), σε αυτόν τον υπέροχο
και επιβλητικό χώρο.

Ο κουμπαράς μας ενισχύθη-
κε χάρη σε εσάς. Όπως θα δείτε
και στον παρακάτω Πίνακα που
το ΔΙΑΖΩΜΑ αναρτά στην ιστο-
σελίδα του www.diazoma.gr, έχει
φτάσει στα 2.750€. Σκοπός μας
είναι να πλησιάσουμε το ποσό
των 30.000€, προκειμένου τα
χρήματα αυτά να διατεθούν για
την μελέτη αποκαταστάσεως. 

Το κόστος του έργου για την
αναστήλωση προϋπολογίζεται
σε 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ και
θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ. 

Όποιος θέλει να ενισχύσει
τον «κουμπαρά» μπορεί να κα-
ταθέσει το οποιοδήποτε ποσό
στους παρακάτω λογαριασμούς:
Τράπεζα Αττικής 
– 066-56348590
Αγροτική Τράπεζα 
– 4550400303951
ALPHA Bank 
– 104002002018001
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
– 040/48312096
Εμπορική Τράπεζα - 87777324
EUROBANK 
– 00260052290200740433
Ταχυδρομικό ταμιευτήριο – 89175423-7
Τράπεζα Πειραιώς – 5026-047390-840
PROTON BANK – 0201150138954
Τράπεζα Κύπρου – 36436578

Προκειμένου να πάρετε την απόδειξη κατάθεσής σας παρακαλείσθε
να τηλεφωνήσετε στο ΔΙΑΖΩΜΑ τηλ. 210 8254256 (κος Δικαίος
Κων/νος) ή στον πρόεδρο του Συλλόγου μας, Φώτη Βλάχο τηλ.
6972719139 και 2109704394. 
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Σ
το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από
την πρώτη επικοινωνία μας για αυτή τη
χρονιά συνέβησαν πράγματα πρωτό-

γνωρα, όχι μόνο για την οικονομία της γείτονας
χώρας Κύπρου, αλλά και για όλη την Ευρώπη.
Σε αυτό το φύλλο θα προσπαθήσω να σας εξη-
γήσω με απλά λόγια το τι συνέβη, τις ανακρί-
βειες που ακούστηκαν από το σύνολο των
ΜΜΕ και που έχουν ως αποτέλεσμα αυτή την
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές να έχει
δημιουργηθεί έντονη ανησυχία στο σύνολο
των καταθετών στη χώρα μας, αλλά και το τι
ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά τις καταθέσεις.

Η Κύπρος για πολλά χρόνια βάσιζε την ανά-
πτυξη της οικονομίας της στην προσφορά χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυ-
τής της τακτικής ήταν να γιγαντωθεί το τρα-
πεζικό της σύστημα σε μέγεθος δυσανάλογο με
το ΑΕΠ της χώρας, δηλαδη με το σύνολο των
υπηρεσιών και των αγαθών που παρήγαγε συ-
νολικά. Μέχρι εδώ όλα καλά. Η ανακολουθία
ήταν η εξής: Όλη αυτή η ανάπτυξη βασίστηκε
σε δύο κυρίως πυλώνες. Ο ένας ήταν η μη αν-
ταγωνιστική-χαμηλή φορολογία των επιχειρή-
σεων (10% στη Κύπρο, 23% στην Ελλάδα), με
αποτέλεσμα πλήθος εταιρειών από όλη την Ευ-
ρώπη να μεταφέρουν την έδρα τους εκεί, και ο
άλλος ήταν ο μη έλεγχος του “καλώς έχειν”,
όπως λέγεται στην τραπεζική γλωσσα, των κα-
ταθέσεων που πηγαίναν στις τράπεζες, δηλα-
δή ο μη έλεγχος για το αν οι καταθέσεις αυτές,
που ήταν κυρίως ρωσικές, προέρχονταν από νό-
μιμες ή μη δραστηριότητες. Χαρακτηριστικό νού-
μερο είναι ότι οι καταθέσεις στις Κυπριακές τρά-
πεζες είχαν αγγίξει τα €65 δισ., με το ΑΕΠ να
είναι μόλις €19 δισ., εκ των οποίων περίπου τα
€35 δισ., ήταν ρωσικές καταθέσεις (στην Ελ-
λάδα οι καταθέσεις αγγίζουν αυτή τη στγμή τα
€165 δισ. με το ΑΕΠ να φτάνει τα €190 δισ.). 

Παρά τις συνεχόμενες προειδοποιήσεις της
Ε.Ε. η γείτονα χώρα δεν έκανε καμιά κίνηση
προκειμένου να πάρει μέτρα για να μειώσει αυτά
τα φαινόμενα. Η ερώτηση που προκύπτει είναι
αν η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευ-
ρωζώνη που αποτελούσε φορολογικό παρά-
δεισο με τόσες πολλές καταθέσεις. Η απάντη-
ση είναι απλή. Σαφώς και όχι (βλέπε Μάλτα,
Λουξεμβούργο, κ.α.). Αλλά η Κύπρος έιναι η μο-
ναδική, εώς τώρα, χώρα με τόσο μεγάλο χρέ-
ος και ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τρα-
πεζών της η οποία αναγκάστηκε να ζητήσει βοή-
θεια από την Ευρωζώνη.

Το τι ακολούθησε, γνωστό. Ή μήπως όχι; Μή-
πως τα μέσα ανέφεραν τη μισή αλήθεια; Μάλ-
λον αυτό ακριβώς έγινε. Και εξηγούμαι. Η Κύ-
προς είχε ξαναζητήσει πριν καιρό δάνειο από
την Ευρωζώνη. Για να της το παραχωρήσουν της
ζητήθηκε να πάρει αυστηρά μέτρα για το ξέ-
πλυμα μαύρου χρήματος που γινόταν. Οι τότε
υπεύθυνοι όχι μόνο αγνόησαν αυτή την οδηγία,
αλλά στράφηκαν στους Ρώσους προκειμένου να
πάρουν το δάνειο, το οποίο και τους παραχω-
ρήθηκε. Τώρα και αφού οι Ρώσοι όπως και οι Κι-
νέζοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν νέο δάνειο,

στράφηκαν στην τελευταία λύση που τους
είχε απομείνει προκειμένου να αποφύγουν την
καταστροφική για οποιαδήποτε χώρα άτακτη
χρεωκοπία, στους εταίρους, τους οποίους
αγνοούσαν μέχρι εχθές. Εύκολα κατανοητό ότι
τα ανταλλάγματα που θα ζητούσαν οι εταίροι,
μόνο και μόνο για παραδειγματισμό, θα ήταν
εξοντωτικά για την Κύπρο, όπως και έγινε. Η αρ-
χική πρόταση ήταν να υπάρξει δάνειο €10
δισ., για τη χώρα με ταυτόχρονο μνημόνιο, και
τα επιπλέον €5,8 δισ., που χρειάζονταν οι “κα-
κές και ανυπάκουες” κυπριακές τράπεζες να
βρεθούν από επιπρόσθετο φόρο στις καταθέσεις
ΟΛΩΝ των κυπριακών τραπεζών ΠΑΝΩ από τις
€100.000 ανά καταθέτη, την εγγύηση δηλαδή
που ισχύει Πανευρωπαϊκά. Προκειμένου να
αποφύγει η κυπριακή κυβέρνηση την υψηλή φο-
ρολόγηση καταθέσεων πάνω από €100.000,
πρότεινε η ίδια, και το τονίζω η ίδια, φορολό-
γηση 6,75% κάτω από τις €100.000 και 9,90%
πάνω από τις €100.000, ποσοστό που θεωρώ
φυσιολογικό μπροστά σε αυτό που ακολούθη-
σε, δεδομένου ότι τα επιτόκια στην Κύπρο εκεί-
νη την εποχή κυμαίνονταν περί του 6%. 

Και από ’δώ και πέρα αρχίζει το θέατρο του
παραλόγου. Την πρόταση την οποία η ίδια η κυ-
βέρνηση έκανε, αργότερα ουσιαστικά την κα-
ταψήφισε και η ίδια στην κυπριακή βουλή, δη-
λώνοντας “παρών”. Το θέατρο συνεχίστηκε με
ταξίδια στη Ρωσία για δήθεν διαπραγμάτευση
νέου δανείου με τους Ρώσους, και αφού, όπως
σας ανέφερα παραπάνω, η απάντηση ήταν
απόλυτα αρνητική από πριν. Τελικά και μη μπο-
ρώντας να επαναφέρει, όπως είναι λογικό,
την πρόταση την οποία είχε αρχικά καταψηφί-
σει η κυπριακή βουλή, για μικρή φορολογία και
πάνω και κάτω από τις €100.000, και για να μα-
ζευτούν τα € 5,8 δισ. κατέληξαν σε μεγάλο
“κούρεμα” των καταθέσεων άνω των €100.000
στην Τράπεζα Κύπρου (ακόμα το ψάχνουν,
αλλά σίγουρα θα είναι πάνω από 50%), και ου-
σιαστικά εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας με
την τύχη των καταθέσεων πάνω από τις
€100.000 να μετατίθεται για μετά την εκκαθά-
ριση της τράπεζας. Παράλληλα βγαίνουν τώρα
στην επιφάνεια περιπτώσεις μεταφορών, εκτός
Κύπρου, μεγάλων χρηματικών ποσών πολιτικών
προσώπων που συμμετείχαν στις “σκληρές
διαπραγματεύσεις” και συγγενών τους, καθώς
και εταιρειών στις οποίες συμμετείχαν, φυσικά
πριν την ανακοίνωση του “κουρέματος”. Τα
συμπεράσματα δικά σας.

Αναφορικά τώρα με το τι συμβαίνει και το τι
ισχύει στην Ελλάδα, αλλά και τις διαφορές με
την Κύπρο, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Κα-
ταρχάς δεν τίθεται θέμα ανακεφαλαιοποίησης
των συστημικών τραπεζών στη Ελλάδα (Εuro-
bank, ETE, Alpha και Πειραιώς). Θυμίζω ότι τα
κεφάλαια που χρειάζονται, €50 δισ., έχουν ήδη
δοθεί από το Ταμείο Σταθερότητας και το μόνο
που μένει είναι να ολοκληρωθεί το τυπικό μέ-
ρος της ανακεφαλαιοποίησης μέχρι τέλος Απρι-
λίου. Για τις υπόλοιπες που δεν έχουν χαρα-
κτηριστεί συστημικές, αν δεν καταφέρουν να

βρούν τα κεφάλαια που απαιτούνται, τότε το τα-
μείο θα τις βάλει κάτω από τη “στέγη” μιας με-
γάλης συστημικής τράπεζας και θα τις ανακε-
φαλαιοποιήσει μέσω αυτής, καθώς διαθέτει
επαρκή κεφάλαια για αυτές τις περιπτώσεις.
Όποιος έχει αμφιβολίες για αυτό μπορεί να ανα-
τρέξει στη διάσωση των τραπεζών Proton Bank,
Aspis Bank, Αγροτικής, ΤΤ, ακόμα και στις πρό-
σφατες περιπτώσεις διάσωσης των υποκατα-
στημάτων των κυπριακών τραπεζών, Κύπρου,
Λαϊκής και  Ελληνικής στην Ελλάδα, όπου οι κα-
ταθέσεις, μετά από την παρέμβαση του Ταμεί-
ου Σταθερότητας, παρέμειναν ανέπαφες. Επί-
σης να επισημάνω ότι στην Κύπρο “κούρεμα” κα-
ταθέσεων έγινε ΜΟΝΟ στις δύο τράπεζες που
προαναφέρθηκαν, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες
παρέμειναν ως είχαν. Επίσης διατηρήθηκε το
όριο εγγύησης καταθέσεων των €100.000 ανά
φυσικό πρόσωπο και ανά τράπεζα, και το τονί-
ζω, ανά φυσικό πρόσωπο κι όχι ανά λογαρια-
σμό. Τόσο τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όσο και τα
τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα σε ΟΛΕΣ τις
κυπριακές τράπεζες έμειναν ανέπαφα καθώς
ούτε θεωρούνται καταθέσεις αλλά και επιπρό-
σθετα είχαν την έδρα τους εκτός Κύπρου (για
να ευλογήσουμε και λίγο τα γένεια μας ανα-
τρέξτε στο άρθρο της οικονομικής μας στήλης
με τίτλο “Δε θέλω να σας χάσω”). 

Τέλος, για να επισημάνω τις διαφορές με την
Ελλάδα, και για αυτούς που θέλουν να σκέ-
φτονται λίγο παραπάνω από τα προφανή, θα
ήθελα να αναρωτηθείτε τους πραγματικούς
λόγους, πέρα από τον παραδειγματισμό που
ανέφερα παραπάνω, για τους οποίους δεν δό-
θηκε από τους εταίρους μας το επιπλέον
«αστρονομικό»  ποσό των €5,8 δισ. προκειμέ-
νου να σωθεί η Κύπρος, και σκεφτείτε γιατί η Ελ-
λάδα έχει πάρει δεκάδες δισ. ευρώ χωρίς να γί-
νει οποιοδήποτε κούρεμα στις καταθέσεις, και
ακόμα… παίρνει. Και μην ξεχνάτε αυτό που έχω
ξαναπεί. Επειδή τα πράγματα αλλάζουν καθη-
μερινά και οι ανατροπές στο μέλλον θεωρώ ότι
θα είναι πρωτοφανείς σε όλη την Ευρώπη, ανε-
ξάρτητα με το τι σας λέει ο καθένας, ακόμα και
εγώ, η καλύτερη τοποθέτηση των χρημάτων
μας είναι αυτή που μας κάνει και κοιμόμαστε
πιο ήσυχοι τα βράδια. 

Υ.Γ. Από το επόμενο φύλλο, και προκειμέ-
νου να υπάρξει μια πιο άμεση επαφή με τους
αναγνώστες μας, η οικονομική στήλη εγκαινιάζει
μια νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας μας.
Στέλνοντας τις ερωτήσεις σας στο mail: mak-
istia@gmail.com, θα προσπαθούμε να απαντάμε
σε όσο το δυνατόν περισσότερες απορίες ή προ-
βλήματα οικονομικού περιεχομένου που σας
απασχολούν καθημερινά προτείνοντάς σας
αξιόπιστες λύσεις, αλλά και θα δεχόμαστε
προτάσεις για θέματα (πάντα οικονομικού πε-
ριεχομένου) που θα θέλατε να αναφερθούμε
στα επόμενα φύλλα μας. Με την ελπίδα ότι και
αυτή η πρωτοβουλία θα βρει την ανταπόκριση
που δείξατε στη στήλη μας, όλη η ομάδα των
συντακτών περιμένει τις ερωτήσεις σας.

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ 

ΟΤΑΝ  ΚΑΕΙ  ΤΟ  ΣΠΙΤΙ  ΤΟΥ  ΓΕΙΤΟΝΑ… 
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Ευλαβική μνεία ενός Εθνικού Βάρδου,
υπέρτατου υμνητή της Λευτεριάς.
«Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί,
Όπου και να θολώνει ο νούς σας,
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: Άξιον εστί, τα πάθη, ΙΑ’

Όντως έχει θολώσει ο νους μας. Η χώρα μας
χειμάζεται από το σύγχρονο Αρμαγεδδώνα. Γι’
αυτό μνημονεύουμε εδώ το Σολωμό, πειθαρ-
χώντας στην προτροπή του ανωτέρω προτάγμα-
τος. Αυτό γίνεται και σε συνάρτηση με το ότι σή-
μερα Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου του 2013 συμ-
πληρώνονται 156 χρόνια από την εκδημία του Διο-
νύσιου Σολωμού, γεννημένου στη Ζάκυνθο το
1798.

Ο πατέρας του κόμης Νικόλαος Σολωμός, ή
Σαλάμον, δεν ήταν νυμφευμένος με τη μητέρα του
ποιητή Αγγελική, το γένος Νίκλη, υπηρέτρια του
Σολωμέϊκου αρχοντικού. Έτσι, ο Διονύσιος και ο
Δημήτρης, αδελφός του ποιητή, θεωρούνται νό-
θοι. Ο κόμης Σολωμός στη δύση του βίου του νο-
μιμοποίησε τα παιδιά του, νυμφευόμενος τη μη-
τέρα τους. 

Ο ευφάνταστος Ζακυνθινός Μαρτελάος, εκ
των πρώτων διδάσκαλων του μικρού Σολωμού,
διώκτης των καταχραστών της εξουσίας και δι
αυτό προγραμμένος υπό των Ενετών, έψαλλε παι-
άνας προς το Γαλλικό Έθνος και την Ελλάδα. Τότε
εγράφη και η γνωστή στροφή «εξ ης ηρύσθη» τον
Ύμνον προς την Ελευθερίαν ο Σολωμός. Ο Μαρ-
τελάος, άλλος Τυρταίος, πρόδρομος του Σολω-
μού, εκήρυξε πρώτος εν Ζακύνθω: «Όθεν είσθε
των Ελλήνων κόκκαλα διεσπαρμένα, παλαιά κι’ αν-
δρειωμένα, τώρα λάβετε πνοήν.  Στην φωνή της
σάλπιγγός μου απ’ το μνήμα σηκωθήτε, τι το
έθνος μας θα ιδήτε στην προτέραν του τιμήν. Η
εξακουστή Γαλλία δεν βαστά την τυραννίαν . . .
κ.λ.π.»

Ο εννιάχρονος Σολωμός, μετά το θάνατο του
πατέρα του και την κληρονομιά μεγάλης περι-
ουσίας, πήγε, το 1807, μαζί με τον δάσκαλό του
Σάντο Ρόσσι, για σπουδές στη Βενετία. Μπήκε ως
τρόφιμος στο Λύκειο της Αγίας Αικατερίνης
αλλά, φύσει και θέσει ανυπότακτος, δεν συμφι-
λιώθηκε με το πληκτικό περιβάλλον του ιδρύμα-
τος, το οποίο έβλεπε σαν φυλακή.

Γι’ αυτό, με φροντίδα του προστάτη του Ρόσ-
σι, ο Νιόνιος φοίτησε στο Αυτοκρατορικό Λύκειο
της Κρεμόνας με λιγότερη αυστηρότητα και πε-
ρισσότερη αγάπη των καθηγητών προς το μικρό

αρχοντόπουλο της Ζακύνθου. Ο Σολωμός πα-
ρουσίασε πολύ γρήγορα καταπληκτική δυνατό-
τητα πρόσληψης στα μαθήματα. Μετασχηματί-
στηκε σε … δάσκαλο των δασκάλων του, και δη
του ελληνιστή Μπελλίνι, περί τα Ελληνικά. Τε-
λείωσε το Λύκειο το 1815 και αμέσως γράφτηκε
στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, να σπουδάσει νο-
μικά. 

Μετά από τρία χρόνια πήρε ένα απλό «πτυχίο
δοκίμου» και εν συνεχεία επέστρεψε στη Ζά-
κυνθο, γράφοντας εκεί ποιήματα στην Ιταλική. Το
1822, όταν συναντήθηκε με το Σπύρο Τρικούπη
άρχισε να του απαγγέλει την Ιταλική ωδή του «Δια
πρώτην λειτουργίαν» που θεωρούσε σπουδαία
του  ποιητική  δημιουργία. Ο Τρικούπης επισήμανε
στον Σολωμό ότι το ποιητικό του ταλέντο μπορεί
να του εξασφαλίσει θέση Δάντη στον ελληνικό
Παρνασσό και τον παρότρυνε να γράψει και
στην ελληνική, και μάλιστα στη δημοτική. Σε μια
εβδομάδα ο Τρικούπης εξεπλάγη!  Ο Σολωμός
έγραψε το πρώτο του ποίημα στα ελληνικά, την
«Ξανθούλα», το οποίο μελοποιήθηκε και τρα-
γουδιόταν. Έκτοτε, ο Σολωμός αφιερώθηκε στη
λογοτεχνία. Ούτε νυμφεύθηκε, ούτε δούλεψε για
βιοπορισμό, ολημερίς είχε ως μοναδική απα-
σχόληση το διάβασμα και το γράψιμο.

Το Μάη του 1823, έγραψε στον λόφο του
Στράνη, υπό τις ομοβροντίες των κανονιών της αν-
τικρινής στεριάς, το επικολυρικό ποίημα  «Ύμνος
εις την Ελευθερίαν», που απλώθηκε σε 158
στροφές, με  τέσσερις στίχους η καθεμιά και σε
μέτρο τροχαϊκό. Το ποίημα αναφέρεται στην αλ-
ληλουχία των θριάμβων αλλά και των καταστρο-
φών των Ελλήνων κατά το ’21. 

Εκφράζει βαθιά πίκρα για την εχθρότητα των
Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων απέναντι στην επα-
ναστατημένη Ελλάδα, προτρέποντας την τελευ-
ταία για ομόνοια και ομοψυχία προς επανάκτησιν
του τιμαλφούς αγαθού της Ελευθερίας. 

Τυπώθηκε στο Μεσολόγγι, το 1824, μελο-
ποιήθηκε από τον Κερκυραίο μουσουργό Νικόλαο
Μάντζαρο, το 1828. Το 1828 ο Σολωμός εγκατέ-
λειψε τη γενέτειρά του και εγκαταστάθηκε στην
Κέρκυρα, αποκαρδιωμένος από την αντιδικία με
την οικογένειά του, αλλά και τη δολερότητα των
φίλων του. 

Εξάλλου, η Κέρκυρα προσφερόταν για πε-
ρισσότερη δράση και λογοτεχνική δημιουργία.
Εκεί, ο ποιητής εξ αιτίας του άλλου τρόπου ζωής
αλλά και της ελλείψεως οικογενειακής θαλπωρής,
αρρώστησε, η δε περίπτωσή του ήταν μη ανα-
στρέψιμη.

Την τελευταία μέρα του βίου του έρριψε το

θωπευτικό του βλέμμα στους τεθλιμμένους ομο-
τέχνους του Πολυλά, Κουαρτάνο, Μαρκορά και
Βαλαωρίτη, ψελλίσας μόνο δύο στίχους από
την 95η στροφή του Ύμνου εις την Ελευθερία:

Φως το χέρι, φως το πόδι
κι’ όλα γύρω σου είναι φώς ...

Και ξεψύχησε. 
Ήτανε Σάββατο, έντεκα η ώρα το πρωί, 9 Φε-

βρουαρίου 1857. Εκείνη την ημέρα κηρύχτηκε δη-
μόσιο πένθος. «Όλος ο λαός» γράφει ο Πολυλάς
«Επροσκυνούσε το μεγαλείον του νοός και της
αρετής». Το 1864, τα κόκκαλα του Σολωμού με-
ταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο και θάφτηκαν στην ομώ-
νυμη πλατεία. Την ίδια χρονιά οι δυο πρώτες
στροφές του Ύμνου εις την Ελευθερία καθιε-
ρώθηκαν, με απόφαση της Ελληνικής Βουλής, ως
Εθνικός Ύμνος, ο οποίος αποπνέει λατρεία
προς την Ελευθερία, εθνική, πολιτική και ηθική. 

Προσθέτουμε εδώ ότι ο Ελληνικός Λαός θε-
ωρούσε Εθνικό του ποιητή τον Σολωμό και οι έξι
στροφές του Ύμνου εις την Ελευθερία τραγου-
διόταν όχι μονάχα στα Επτάνησα αλλά και στην
άλλη Ελλάδα, πριν καθιερωθεί το ποίημα αυτό ως
Εθνικός Ύμνος. 

Ο Σολωμός, όπως λένε οι ειδήμονες, δεν άφη-
σε ογκώδες έργο, ούτε ολοκληρωμένο. Διότι διαρ-
κώς δοκίμαζε νέους τρόπους ποιητικής έκφρασης.
Αναζητούσε το τέλειο. Έγραφε και έσκιζε, ήταν
υπερβολικά αυστηρός, για το έργο του. Ακόμη, και
τον Ύμνο εις την Ελευθερία δεν τον έκρινε τέλειο,
κατά τον επιστήθιο φίλο του Πολυλά. Τα άλλα χει-
ρόγραφά του έμειναν ατελείωτα, έφεραν δια-
γραφές, προσθήκες ή βαρείς χαρακτηρισμούς, για
την ποιότητα, σημειωμένους στο περιθώριο,
όπως: «Όξω, όξω όλο», «πρέπει να ξαναπλαστεί
όλο», «καλύτερο δέσιμο» κ.λ.π.

Τελικά ζημιώθηκε η Λογοτεχνία, η υπερβολή
λειτούργησε ανασχετικά στην παραγωγή ή τον τε-
λειωμό έργων του ποιητή που έπλασε κομμάτια
αφθάστου κάλλους. Ωστόσο, τα έργα που άφη-
σε ο Εθνικός μας ποιητής, θεωρούνται αληθινά
αριστουργήματα, εξ αυτών τα σπουδαιότερα εί-
ναι: «Ύμνος εις την Ελευθερία», «Ωδή στον Λόρδ
Μπάιρον», «Λάμπρος», «Φαρμακωμένη», «Ελεύ-
θεροι Πολιορκημένοι» και «Διάλογος». 

Εθνικέ μας Βάρδε, αναπαύου εν ειρήνη, το σον
κλέος ούποτ’ ολείται, κατά τον τραγικό μας Ευ-
ριπίδη…… 

Διόνυσος, 09-02-2013
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Όντως  έχει  θολώσει  ο  νους  μας  
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Από την κ.  Δρακοπούλου  (Ζαχάρω)  λάβαμε  το  παρακάτω  ποιήμα 
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οι φονικές πυρκαγιές του 2007. Έξι χρόνια έπει-
τα από τις φωτιές το χωριό μας δεν έχει ασφαλή
πρόσβαση, καθώς λόγω των πυρκαγιών και της συ-
νεπακόλουθης διάβρωσης του εδάφους ο
δρόμος συχνά παρουσιάζει κατολισθή-
σεις και καθίσταται αδιαπέρατος για με-
γάλα χρονικά διαστήματα. Οι πρόχειρες ερ-
γασίες επιδιόρθωσης γρήγορα ακυρώ-
νονται από την πραγματικότητα, που ξα-
νακάνει τον δρόμο ακατάλληλο για κυ-
κλοφορία, αποκόπτοντας συχνά την Αρ-
τέμιδα και την Μάκιστο.

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έχει
ξεκινήσει, και με δική μας παρότρυνση και
πίεση, η διαδικασία για την ανάδειξη ανά-
δοχου για την μελέτη της νέας χάραξης
του δρόμου από διασταύρωση Αρήνης
(Μποκαρίνου) μέχρι Μάκιστο, που θα λύ-
σει το πρόβλημα της πρόσβασης στην Ζα-
χάρω για την Μάκιστο και την γειτονική
μας Αρτέμιδα, τα χωριά που πληρώσαμε πολύ ακρι-
βά τις πυρκαγιές του 2007. Για το έργο υπάρχει
στον προϋπολογισμό κονδύλι ύψους 540.000€.
Υπάρχει καλή θέληση από όλους τους υπεύθυνους
της Περιφέρειας, αλλά η διαδικασία βρίσκεται σε
δικαστικές διαμάχες. Αυτή την στιγμή οι υπεύθυ-
νοι δεν μπορούν και δεν μπορούμε να ξέρουμε
πότε θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση ώστε να έχου-

με ανάδοχο της μελέτης. Σημειωτέον ότι η μελέ-
τη χρειάζεται περίπου ενάμιση χρόνο για να ολο-
κληρωθεί από την στιγμή που ξεκινήσει. Το έργο
της κατασκευής του δρόμου έχει προϋπολογιστεί
στα 5,5 εκ. € περίπου.

Επίσης η Μάκιστος έχει και σημαντικό ζήτημα
με την υδροδότηση. Είναι ένα θέμα που και αυτό
το έχουμε αναδείξει από τις σελίδες μας, καθώς
από τις φωτιές έχουν καεί σωληνώσεις και το νερό
που φτάνει στις οικίες έχει μολυνθεί. Υπάρχει
ανάγκη επέμβασης στην υδρομάστευση και στο δί-
κτυο της διανομής. Είναι ένα έργο που πολύ πρό-
χειρα προϋπολογίζεται κοντά στις 300.000€

Λόγω των καθυστερήσεων στις μελέτες και
στην απόφαση αντιμετώπισης των δύο αυτών
κρίσιμων θεμάτων ανησυχούμε για το ενδεχόμε-
νο τα κονδύλια του Ταμείου Μολυβιάτη να κα-
τευθυνθούν σε άλλα έργα, σε λιγότερο (ή και κα-

θόλου) πληγείσες περιοχές, στο
όνομα ίσως μιας ταχείας απορρο-
φητικότητας. Σαν Σύλλογος Μακι-
σταίων ζητούμε να προβλεφθεί ένα
ποσό κοντά στο ύψος των 6 εκ. €,
το οποίο να είναι διαθέσιμο για τη
Μακιστία Κοιλάδα, όποτε είναι έτοι-
μες οι μελέτες για αυτά τα δύο τόσο
κρίσιμα έργα, που θα αντιμετωπί-
σουν τις συνέπειες των καταστρο-
φικών πυρκαγιών του 2007. Είναι
απαραίτητο κάποια έστω από τα
χρήματα αυτά να διατεθούν για τα
κατ’ εξοχήν χτυπημένα από τις
πυρκαγιές χωριά, στο δράμα των
οποίων ανταποκρινόμενοι οι δω-
ρητές προσέφεραν από το υστέρη-

μά τους στο Ταμείο Μολυβιάτη. 
Είναι ώρα ευθύνης για όλους τους εμπλεκό-

μενους: τους Ηλείους Βουλευτές, τον Περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρα, τον Αν-
τιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Καφύρα, τον Δή-
μαρχο Ζαχάρως κ. Μπάμη, όλους τους φορείς του
τόπου και για τον καθένα μας ξεχωριστά. 

Δρόμος και νερό για την Μάκιστο! 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Δρόμος  και  νερό  για  την  Μάκιστο! 



Σ
τις 14 Μαρτίου 2013 απεβίωσε στο Σι-
κάγο των ΗΠΑ ένας μεγάλος ομογε-
νής, ο Αndrew Α. Αthens, τέκνο του

Αριστείδη και της Αθανασίας Θανάσουλα. Ο
πατέρας του μετανάστευσε στις ΗΠΑ από τον
Κακόβατο, όπου είχε εγκατασταθεί ένας οι-
κογενειακός κλάδος της οικογένειας Θανά-
σουλα εκ Μυρωνίων (Μπάρτζελι). 

Η Ελληνοαμερικανική εφημερίδα GreekNews
Greek-American Weekly Newspaper (Athena
Roumeliotis, kyrathenas@aol.com) της 14ης
Μαρτίου 2013 γράφει (μετάφραση δική μας
από τα αγγλικά): 

“Νέα Υόρκη. Ο Andrew A. Athens απεβίω-
σε σήμερα στο Σικάγο, ύστερα από μακρά
ασθένεια. Ήταν 91 ετών και δραστήριος μέ-
χρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Οι λε-
πτομέρειες για τη ζωή του έχουν ως εξής: 

O Andrew A. Athens (Andreas Athana-
soulas) γεννήθηκε το 1922 στο Σικάγο των
ΗΠΑ από γονείς μετανάστες. Το όνομα του
πατέρα του ήταν Αριστείδης. Η εξέχουσα
υπηρεσία του στην Ελληνική Κοινότητα και
στην Ορθόδοξη Εκκλησία τον τοποθέτησαν
μεταξύ των ηγετικών μορφών της Ελληνικής
Διασποράς. 

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος στο Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ,
SAE, World Council of Hellenes Abroad) από
την ίδρυσή του το 1955 μέχρι τον Δεκέμβριο
2006, όταν η 6η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ
τον ανακήρυξε ομόφωνα Επίτιμο Πρόεδρο. 

Ο Andrew Athens υπήρξε παράδειγμα αν-
θρώπου με όραμα, αφοσίωση και αυτοθυσία,
ο οποίος γνώριζε πως να εμπνέει και να ηγεί-
ται σε αγώνες για την άμυνα των δικαιωμά-
των των Ελλήνων. Επεδίωξε να κάνει κάθε
προσπάθεια στη ζωή του με πλήρη αφοσίω-
ση και σκληρή εργασία, πάντοτε ακάματος και
με ζωντάνια, χαρακτηριζόμενος από ατα-
λάντευτη πίστη στα ιδανικά και στους στό-
χους του. 

Διακρίθηκε στα μέτωπα του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και στη μετα-
πολεμική προσπάθεια για ανασυγκρότηση της
Ευρώπης. Ως Λοχαγός του Στρατού των
ΗΠΑ (US Army Captain) πολέμησε με τις Συμ-
μαχικές Δυνάμεις στην Ευρώπη και στη
Μέση Ανατολή. Μετά τον πόλεμο τιμήθηκε με
το Παράσημο του Ορειχάλκινου Αστέρα
(Bronze Star Medal) και το Μετάλλιο Επαίνου
του Στρατού των ΗΠΑ (US Army Commen-

dation Medal), ενώ του απενεμήθηκε Έπαινος
από την Ουγγρική Κυβέρνηση για τη συμβο-
λή του στην ανασυγκρότηση της χώρας.

Η επιτυχής επαγγελματική του καριέρα ξε-
κίνησε το 1950 με την ίδρυση της Metron Steel
Corporation, μία ιδιαίτερα επιτυχή βιομηχανία
της Μεσοδυτικής Αμερικής (American Mid-
west), η οποία ακόμη και σήμερα είναι μία από
τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες των ΗΠΑ.  

Με τα θέματα της Ελληνικής Κοινότητας
ο Athens αναμίχθηκε από νεαρή ηλικία. Έβα-
λε τη σφραγίδα του σε όλες τις κύριες πρω-
τοβουλίες για την υποστήριξη του Ελληνι-
σμού και της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ και αλλού.
Ηγήθηκε των προσπαθειών και των επιτυχιών
των Ελλήνων του εξωτερικού με την ιδιότη-
τά του τόσο ως ιδρυτικού μέλους όσο και ως
Προέδρου οργανώσεων και ινστιτούτων της
Ελληνικής Κοινότητας. Είχε ηγετικό ρόλο σε
κάθε αγώνα που ξεκινούσε για τα δικαιώμα-
τα των Ελλήνων, για δικαιοσύνη και ειρήνη
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο, για τα άλλα Πατριαρχεία
και για τους ευρισκόμενους σε δεινή ανάγκη
Έλληνες, όπως αυτοί που ζούσαν στις χώρες
της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ενώσεως, στην Αλ-
βανία και αλλού. Ηγήθηκε γραφείων 50 πε-
ρίπου οργανώσεων της Ελληνικής Κοινότη-

τας και Εμπορικών Επιμελητηρίων στις ΗΠΑ,
στην Ελλάδα, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες.

Μετά την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο
το 1974, έπαιξε ηγετικό ρόλο στην ίδρυση Ελ-
ληνικού Lobby στην Washington και ίδρυσε το
Ηνωμένο Ελληνο-Αμερικανικό Συνέδριο (Unit-
ed Hellenic American Congress, UHAC), ένα
οργανισμό με αξιοσημείωτα επιτεύγματα και
παρουσία, στον οποίο προήδρευε μέχρι τον
θάνατό του. Η προσπάθεια αυτή έχει τη βοή-
θεια της Εθνικής Συντονισμένης Προσπάθει-
ας των Ελλήνων (National Coordinated Effort
of Hellenes, CEH) που εδρεύει στην Wash-
ington και της οποίας υπήρξε συνιδρυτής.
Ήταν Επίτιμος Πρόεδρος του Κληροδοτήμα-
τος “Leadership 100”, του οποίου υπήρξε ιδρυ-
τής και πρώτος Πρόεδρος του διοικητικού του
συμβουλίου (1986-1996). Υπήρξε συνιδρυτής
και Πρόεδρος των Διεθνών Ορθοδόξων Φι-
λανθρωπικών Οργανώσεων (International Or-
thodox Christian Charities, IOCC). Επί δύο
10ετίες (1974-1995) υπήρξε ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιδιοι-
κήσεως της Βορείου και Νοτίου Αμερικής
(Council of the Greek Orthodox Archdiocese of
North and South America). Υπήρξε συνιδρυτής
του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, το
οποίο υπηρέτησε ως Πρόεδρος από το 1991
μέχρι το 1997.  

Ο Andrew Athens απέκτησε διεθνή ανα-
γνώριση για τις υπηρεσίες του στην κοινωνία.
Ξένες κυβερνήσεις, Ορθόδοξα Πατριαρχεία,
φιλανθρωπικές οργανώσεις και αντιπρόσωποι
του παραγωγικού τομέα σε όλο τον κόσμο τον
τίμησαν με 42 βραβεία, μετάλλια και διακρί-
σεις. Έλαβε τον Χρυσό Σταυρό της Τάξεως
του Φοίνικα του Ελληνικού Κράτους (Greek
State’s Gold Cross of the Order of the Phoenix)
(1977), το Μετάλλιο του Βραβείου Τιμής El-
lis Island (Ellis Island Medal of Honor Award)
(1977) (Σημειώνουμε ότι το βραβείο αυτό εί-
ναι το σύμβολο της Αμερικανικής μετανα-
στεύσεως και της μεταναστευτικής εμπει-
ρίας), τον Μεγάλο Σταυρό της Τάξεως της
Αρετής της Κυπριακής Δημοκρατίας (Cypri-
ot Republic Grand Cross of the Order of Mer-
it) (1997), το Μετάλλιο Τιμής του Κονγκρέσ-
σου των ΗΠΑ (US Congressional Medal of
Honor) (1993), το Ανώτατο Μετάλλιο της Δη-
μοκρατίας της Γεωργίας (Georgia Republic
Supreme ) (2001), το Μετάλλιο της Ουκρα-

Ο  ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΣ  ΕΚ  ΜΥΡΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΡΑΝΑΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ANDREW  A.  ATHENS 
(ANDREAS  ARISTIDES  THANASOULAS  Ή  ATHANASOULAS,

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ)  (1922-2013)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ  ΑΠΟΔΗΜΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  (ΣΑΕ, SAE)  (1955-2006) 
Ο  ΜΕΓΑΛΟΣ  ΟΜΟΓΕΝΗΣ

ΠΟΥ  ΕΝΩΣΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΤΗΝ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΜΑΚΙΣΤΙΑ 10 Δεκέμβριος  2012 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος  2013 

Συνέχεια στη σελ. 11



νικής Βουλής (Ukraine Parliament Medal)
(2003) και πολλά άλλα. Το 1979, στο Βέλγιο,
ανακηρύχτηκε Ιππότης της Τάξεως του Στέμ-
ματος (Knight of the Order of the Crown). Ήταν
ο “Άρχων” της Μεγάλης Εκκλησίας του
Χριστού (“Archon” of the Great Church of
Christ), τιμητικός τίτλος του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου που απονέμεται σε άτομα προς τι-
μήν των υπηρεσιών τους  και
της αφοσιώσεώς τους στην
Εκκλησία. Τιμήθηκε, επίσης,
από άλλα Ορθόδοξα Πα-
τριαρχεία και Εκκλησίες για
τις ακάματες προσπάθειές
του προς υποστήριξη των θρη-
σκευτικών ελευθεριών και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Έλαβε, μεταξύ άλλων, το Με-
τάλλιο του Ανωτάτου Τα-
ξιάρχη του Παναγίου Τάφου
(Medal of the Supreme Taxi-
arch of the Holy Sepulchre), το
Βραβείο “Αθηναγόρας” Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων
(“Athenagoras” Human Rights
Award) και τον Χρυσό Σταυρό
του Σεμιναρίου του Αγίου
Σταυρού (Gold Cross of the
Holy Cross Seminary) από τον
Αρχιεπίσκοπο (Β. και Ν. Αμε-
ρικής) Ιάκωβο. Τον Μάϊο 1979, έλαβε το Χρυ-
σό Μετάλλιο Αγίου Βαρνάβα της Εκκλησίας
της Κύπρου σε αναγνώριση των υπηρεσιών
του στον λαό της Κύπρου.  

Κατά τις τελευταίες 10ετίες, από το 1995
που ιδρύθηκε το Συμβούλιο Απόδημου Ελ-
ληνισμού (SAE), o Andrew Athens ταξίδεψε
εκατομμύρια μίλια σε όλες τις ηπείρους,
στην προσπάθειά του να ενώσει και να εν-
δυναμώσει τις Ελληνικές Κοινότητες του
εξωτερικού. Το 1997, ίδρυσε την Hellenicare
(Ελληνική Φροντίδα), ένα πρόγραμμα πρω-
τογενούς πρωτοβουλίας φροντίδας υγείας και
ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο συνιστά μία
δια βίου ελπίδα και παράδειγμα ανιδιοτελούς
υπηρεσίας στον άνθρωπο. Ένα σύνολο 7 κέν-
τρων ιατρικής φροντίδας σε χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ενώσεως (Γεωργία, Ουκρανία,
Αρμενία) και στην Αλβανία προσφέρουν δω-
ρεάν υπηρεσίες σε ανθρώπους Ελληνικής και
μη καταγωγής.Ο Andrew Athens υπήρξε
ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης. Συνάντη-
σε την σύζυγό του Louise nee Decoster κατά
τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
Απέκτησαν δύο παιδιά και 4 εγγόνια.”

Σημειώνουμε ότι η μεγάλη οικογένεια
των Θανασουλαίων, καταγόμενη από Κράνα
και Μυρώνια Ολυμπίας, έδωσε αγωνιστές της
Επαναστάσεως του 1821 (Εγκυκλοπαίδεια
του Ηλίου, Ολυμπιακά Χρονικά Τόμος 1972,
σελ. 197-216: Συμβολή των Ολυμπίων στις μά-

χες του Λάλα, Πολυχρόνη Αλεξοπούλου).
Ακολουθούν, αμετάφραστα, τα επίσημα

κείμενα της εφημερίδας του Σικάγου “Chica-
go Tribune”, όπου φαίνονται αναλυτικά και τα
μέλη της οικογενείας του, συμπεριλαμβανο-
μένων των αδελφών του, ενώ σε προσεχές
φύλλο της εφημερίδας «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» επιφυ-
λασσόμεθα να αναφέρουμε το πλήρες κατά
το δυνατόν γενεαλογικό δένδρο του Andrew
Athens, με συμπληρωματικές πληροφορίες

που θα συλλέξουμε από συγγενείς του στις
ΗΠΑ, από συγγενείς και πατριώτες των προ-
γόνων του στην Ελλάδα και από τα σχετικά
Δημοτολόγια (Μυρωνίων και Κακοβάτου),
συμπληρώνοντας όσες έχουμε συλλέξει μέ-
χρι τώρα.

“Chicago Tribune”, 17 Μαρτίου 2013:
†ANDREW A. ATHENS†
Andrew A. Athens, retired U.S Army

Captain WWII. Beloved husband of Louise
nee Decoster. Loving father of Paul (Kellee)
Athens and Jacqueline (Alex) James. Proud
grandfather of Andrew (Lanci), Alexa, James
Paul "J.P.," and Matthew. Devoted son of the
late Aristides and Athanasia Athens. Dear
brother of Dr. William (Angie), Tula (the late
Dr. Peter) Georgeson and the late Thomas
(Irene) and the late Mary (the late Michael)
Diveris. Fond uncle of many. Andrew was co-
founder of Metron Steel Corp., co-founder of
Leadership 100, founder of hellenicare, and
founder of the United Hellenic American Con-
gress (UHAC) and many other philanthrop-
ic and public benefit organizations and foun-
dations. Visitation Monday from 5:00pm to
9:00pm, with Trisagion prayer service at
7:00pm at Sts. Peter and Paul Greek Ortho-
dox Church 1401 Wagner Rd. (at Lake Ave.),
Glenview. Family and friends will meet Tues-
day morning at Sts. Peter and Paul Church

for visitation from 9:00am until time of funeral
service at 11:00am. Interment Memorial
Park Cemetery. At the family's request,
kindly omit flowers. Memorial donations to
"Archbishop Iakovos Leadership 100 En-
dowment Fund" in memory of Andrew A.
Athens would be appreciated. Contribu-
tions may be sent to: Leadership 100, 645
Fifth Avenue, Suite 906, New York, NY
10022. Arrangements by JOHN G. ADI-

NAMIS FUNERAL DIREC-
TOR, LTD. c/o SMITH-COR-
CORAN FUNERAL HOME.
(773)736-3833.

Athens - Andrew A. AJC
mourns the passing of a dear
friend and visionary leader.
Over decades, he spearhead-
ed a number of joint AJC and
Greek-American projects, in-
cluding several delegations to
Greece, Cyprus and Israel.
Such visits served as a
demonstrable show of friend-
ship and cooperation among
the Greek and Jewish dias-
pora communities, and aimed
to enhance the breadth and
depth of ties among these
three democratic Mediter-
ranean nations. His innate

kindness and profound commitment earned
him admirers throughout AJC and the Jew-
ish community. He was an outstanding
American and global humanitarian, ever
proud of his Greek heritage, and inspired by
his Greek Orthodox faith. We shall miss him
more than words can ever express. May his
memory be for a blessing. We extend our
heartfelt condolences to his wife, Louise, his
two children, and the entire Greek-American
community.  Published in Chicago Tribune
on March 17, 2013.

Τα ανωτέρω κείμενα των δύο αμερικανι-
κών εφημερίδων, αφιερωμένα στον Andrew
Athens επί τω θανάτω του, μου εστάλησαν εξ
ΗΠΑ από τον Παναγιώτη Μυλωνά (Panaghi-
otis Constantinos Melonas, Peter), εγγονό του
αειμνήστου ομογενούς Παναγιώτη Κων-
σταντίνου Θανάσουλα, εκ Μυρωνίων, πρώτου
εξαδέλφου του πατέρα του Andrew Athens
Αριστείδη Θανάσουλα. Τεράστιος όγκος
αναλυτικών πληροφοριών για τη μεγάλη
προσωπικότητα του Andrew Athens διατίθε-
ται στο Διαδίκτυο (Internet). 

Π. Η. Κυριακοπούλου
π. Καθηγήτρια Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Πρόεδρος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Χρυσοχωριτών Ολυμπίας 
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Α
πό τα μέσα της δεκαετίας του ’90, παρατηρήθηκε μια μαζική εισαγωγή
επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, απ’ όπου αντλούσαν τα επιχειρη-
ματικά κεφάλαια, με πολύ ευνοϊκούς όρους  και το οποίο την εποχή

εκείνη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής και της άνθησής του.
Επειδή, με την πιο πάνω τακτική, μειώθηκε αισθητά η ζήτηση επιχειρη-

ματικών χρηματοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα, οι τράπεζες, για την
αναπλήρωση του δημιουργηθέντος κενού, έστρεψαν το χρηματοδοτικό τους
ενδιαφέρον στα νοικοκυριά.

Το τραπεζικό σύστημα για την προώθηση των προϊόντων της Κατανα-
λωτικής Πίστης και των στεγαστικών δανείων, ανέπτυξε ένα καταναλωτικό
μοντέλο, το οποίο αξιοποίησε στο έπακρο.

Η Καταναλωτική Πίστη περιλαμβάνει: πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δά-
νεια και καταναλωτικά δάνεια, για την κάλυψη αναγκών και την ικανοποίηση
επιθυμιών, όπως: για την αγορά αυτοκινήτου, για την αγορά όλων των ειδών
οικιακής χρήσης, για το γάμο, για διακοπές κ.α.

Οι τράπεζες για την προβολή και προώθηση των παραπάνω χρηματοδο-
τικών προϊόντων, αποδύθηκαν σε μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια,
στοχεύοντας στην προσέλκυση της δυνητικής πελατείας.

Το ενδιαφέρον των τραπεζών για την ανάπτυξη των εν λόγω εργασιών,
ήταν ιδιαιτέρως έντονο, διότι είχαν πολύ υψηλή απόδοση και χαμηλό ρίσκο,
λόγω της ευρείας διασποράς τους. 

Οι τράπεζες με την αχαλίνωτη βουλιμία να διευρύνουν τα μερίδιά τους
στην αγορά και προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον μεταξύ τους οξύτατο αν-
ταγωνισμό, υιοθέτησαν ελαστικότατη πολιτική, σε βαθμό που τα κριτήρια αξιο-
λόγησης των πελατών, έλαβαν τυπικό χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι
η συντριπτική πλειονότητα των δανείων καταναλωτικής πίστης, χορηγούν-
ταν με μόνη την υπογραφή του δανειολήπτη, χωρίς άλλη εξασφάλιση. 

Η παραδοσιακή έλξη των Ελλήνων προς απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας
ώθησε το καταναλωτικό κοινό στη λήψη στεγαστικών δανείων, χωρίς πολ-
λή σκέψη, αφού έτσι πραγματοποιούσε το όνειρο της ζωής του.

Με την πολιτική αυτή καλλιεργήθηκε στο κοινό η υπερκατανάλωση, σε
βαθμό που εξωθήθηκε στην υπερβολή και τη σπατάλη, δημιουργώντας συν-
θήκες μιας επίπλαστης ευδαιμονίας.

Την πρώτη δεκαετία του 2000, οι τομείς της Καταναλωτικής Πίστης και
των στεγαστικών δανείων «απογειώθηκαν» και οι τράπεζες απολάμβαναν την
ευφορία της θεαματικής κερδοφορίας τους! 

Η έλλειψη ενός ενδοεπικοινωνιακού συστήματος μεταξύ των τραπεζών,
για την παρακολούθηση του συνολικού δανεισμού του κάθε πελάτη οδήγη-
σε το κοινό στον αλόγιστο και υπέρμετρο δανεισμό. Πολλοί πελάτες, επει-
δή η πρόσβαση  στο δανεισμό ήταν πολύ εύκολη, ενεργούσαν αβασάνιστα
και χωρίς να εξετάζουν τους όρους δανειοδότησης και ιδιαίτερα τη συνολι-
κή τους επιβάρυνση. Υπήρξαν περιπτώσεις που αρκετοί πελάτες είχαν στο
όνομά τους 10, 15 και 20 πιστωτικές κάρτες διάφορων τραπεζών.

Με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού έγινε όμη-
ρος του καταναλωτισμού!

Έτσι, τα νοικοκυριά υπερχρεώθηκαν και επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα!
Ακολούθως, αναφέρεται η εξέλιξη των συγκεκριμένων εργασιών:  

Στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για ληξιπρόθεσμες
οφειλές που ρυθμίστηκαν  κατά την περίοδο της κρίσης και εκτιμάται ότι το
ποσοστό τους είναι αρκετά σημαντικό.

Από τη διάρθρωση των συνολικών τραπεζικών πιστοδοτήσεων προκύπτει
ότι το 47% αφορά καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ πριν δέκα χρό-
νια ήταν μόλις 22%. 

Η υπερτροφική  ανάπτυξη της Καταναλωτικής Πίστης καταδεικνύεται από
τα εξής στοιχεία: Το σύνολο των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων στους το-
μείς του Τουρισμού, της Ναυτιλίας και της Γεωργίας, τομείς στους οποίους
η χώρα μας διαθέτει μεγάλο πλεονέκτημα, διαμορφώνεται μόλις στα 23 δις
ευρώ, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια ξεπερνούν τα 31 δις ευρώ!!! 

Μέχρι το 2008 ο ρυθμός εξυπηρέτησης των δανείων ήταν σχετικά καλός
με τους δανειολήπτες «κουτσά – στραβά» να ανταπεξέρχονται στις δανει-
ακές τους υποχρεώσεις και τις τράπεζες να εξαντλούν τα όρια της ανοχής
τους στις περιπτώσεις των καθυστερήσεων. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφει-

λές είχαν σοβαρή επιβάρυνση, διότι εκτοκίζονταν με επιτόκιο υπερημερίας. 
Το πρόβλημα ανέκυψε όταν ενέσκυψε η οικονομική κρίση, η οποία βύθι-

σε τη χώρα σε πρωτοφανή ύφεση και οδήγησε τον ελληνικό λαό στη μιζέ-
ρια και την εξαθλίωση. Ο κυκλώνας της κρίσης γκρέμισε τον πύργο του κα-
ταναλωτικού μοντέλου που απεδείχθη χάρτινος. Απεδείχθη περίτρανα ότι το
πελώριο καταναλωτικό οικοδόμημα ήταν μια τεράστια «φούσκα».

Εξαιτίας της ανεργίας, η οποία έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, των
συνεχών περικοπών και μειώσων των μισθών και των συντάξεων και της εξον-
τωτικής φοροκαταιγίδας, το εισόδημα του κοινού συρρικνώθηκε δραματικά,
με συνέπεια να παρατηρηθεί εκρηκτική αύξηση του ποσοστού των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. 

Έτσι, διογκώθηκαν τα ληξιπρόθεσμα δάνεια σε τέτοιο ύψος, που προκά-
λεσαν πρωτοφανές σοκ στις Τράπεζες. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι τράπεζες συμπεριέλαβαν στην υπό προσέλ-
κυση επιθυμητή πελατεία και τους μετανάστες, με τους οποίους ανέπτυξαν
ευρεία συνεργασία στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Λόγω της κρίσης,
πολλοί μετανάστες εγκατέλειψαν τη χώρα μας και οι περισσότεροι, αν όχι
όλοι, άφησαν ανεξόφλητες τις οφειλές τους με τις τράπεζες να υφίστανται
σοβαρή ζημιά (το τίμημα της υπερβολής), αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να
διεκδικήσουν την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

Η Πολιτεία, που παρακολουθεί τις διαμορφωμένες αντίξοες οικονομικές
συνθήκες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δεινοπαθούντες δανειολήπτες
και να αποτραπούν κοινωνικά δράματα, «πάγωσε» τους πλειστηριασμούς και
οι Τράπεζες τα δάνεια επιμηκύνοντας το χρόνο εξυπηρέτησής τους, με την
προσδοκία να υποχωρήσει ο τυφώνας της κρίσης και να αναθερμανθεί η οι-
κονομία, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και οι οφειλέτες να δυ-
νηθούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. 

Σήμερα, τα πιστωτικά ιδρύματα υφίστανται τις δυσάρεστες συνέπειες της
πιστοδοτικής τους πολιτικής, η οποία ασκήθηκε με υπερβάσεις και υπερβο-
λές. Ακολουθώντας χαλαρή πιστοδοτική στρατηγική και χρηματοδοτώντας
αφειδώς τα νοικοκυριά, συνέβαλαν στην υπερχρηματοδότησή τους, με απο-
τέλεσμα να αναλάβουν βάρη μεγαλύτερα των δυνάμεών τους και να αδυ-
νατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, με δυσάρεστες
οικονομικές και ηθικές συνέπειες.

Οι Τράπεζες αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα εξαιτίας πολλών πα-
ραγόντων, όπως: η καθίζηση των εργασιών λόγω της κρίσης, η σοβαρή απο-
μείωση των κεφαλαίων τους με το «κούρεμα», η υποχρεωτική αγορά έντο-
κων γραμματίων του Δημοσίου (σήμερα κατέχουν Ε.Γ.Δ. 18 δις ευρώ), η μα-
ζική απόσυρση καταθέσεων (την τελευταία τετραετία αποσύρθηκαν 83 δις
ευρώ), η μηδενική εισροή αποταμιεύσεων και οι διαρκώς διογκούμενες επι-
σφάλειες. 

Επακόλουθο των προαναφερόμενων είναι τα οικονομικά τους αποτελέ-
σματα να βρίσκονται στο επίπεδο των ζημιών. 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται το ακόλουθο καταστάλαγμα: Φρόνιμο εί-
ναι όλους μας να μας ποδηγετούν και να μας κατευθύνουν οι ρήσεις «Μη-
δέν Άγαν» και «Μέτρον Άριστον» των Ελλήνων σοφών της αρχαιότητας Χεί-
λωνα του Λακεδαιμόνιου και Κλεόβουλου του Λίνδιου, που αποδοκιμάζουν
την απληστία και την υπερβολή και αναδεικνύουν το μέτρο και τη σύνεση.

Άστρος, 20-02-2013
Αριστομένης Χ. Γρηγορόπουλος

τ. Γενικός Επιθεωρητής Πελ/σου Εθνικής Τράπεζας

ΤΟ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
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Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-1919)

Αφορμή του πολέμου ήταν η δολοφονία του

διαδόχου της Αυστρο-Ουγγαρίας και της γυ-

ναίκας του στο Σεράγεβο της Βοσνίας την 29η

Ιουνίου 1914.

Τότε η Αυστρο-Ουγγαρία επιτέθηκε κατά της

Σερβίας. Επενέβη η Αντάτ (Αγγλία, Γαλλία,

Ρωσία) και στη συνέχεια μπήκαν η Ελλάδα, η

Ιταλία και η Αμερική.

Το αντίπαλο στρατόπεδο Γερμανία, Τουρκία,

Βουλγαρία, Αυστρο-Ουγγαρία.

Στην Ελλάδα έχουμε διχασμό

πολιτικής. Το παλάτι ήθελε την

Ελλάδα ουδέτερη αλλά ο Ελευθ.

Βενιζέλος επέμενε να ταχθεί

στο πλευρό της Αντάτ.

Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος

Βενιζέλος παραιτήθηκε κι έγινε

φιλοβασιλική κυβέρνηση. Γάλ-

λοι τότε αποβιβάστηκαν στην

Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν

τους Σέρβους, εναντίον των

Βουλγάρων και των Αυστριακών.

Στο λιμάνι του Πειραιά μπαι-

νόβγαιναν Γερμανικά υποβρύ-

χια, με την ανοχή της φιλοβασι-

λικής κυβέρνησης, για ανεφο-

διασμό.

Τότε οι Αγγλογάλλοι έδω-

σαν τελεσίγραφο στον Κων-

σταντίνο να παραιτηθεί γιατί θα

κάψουν την Αθήνα. Πράγματι παραιτήθηκε. Ο

Βενιζέλος όμως έκανε κυβέρνηση στην Θεσ-

σαλονίκη με τους Παύλο Κουντουριώτη και Πα-

ναγιώτη Δαγκλή. Η κυβέρνηση ονομάσθηκε

«Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας» η οποία ανα-

γνωρίστηκε από τους Αγγλογάλλους κι ο Ελ-

ληνικός στρατός ήταν πλέον υπό τας διαταγάς

του Συμμαχικού στρατηγείου. Ο Κωνσταντίνος

έφυγε στην Λουκέρνη κι ανέλαβε ο γιός του

Αλέξανδρος. Η κυβέρνηση επέστρεψε στην

Αθήνα κι έκανε επιστράτευση γενική.

Στις 18 Μαΐου 1918 γίνεται η Μάχη του Σκρά

με τους Γερμανο-Βουλγάρους.

Ακολουθούν οι μάχες Δοϊράνης, Μπέλες,

Τζένας, Σιδηροκάστρου κι οι Έλληνες νικηφό-

ρα έφθασαν έξω από την Σόφια. Μετά τα γε-

γονότα αυτά η Βουλγαρία ζήτησε ειρήνη και το

ίδιο έπραξαν η Τουρκία και η Γερμανία που αναγ-

κάστηκαν να υπογράψουν την συνθήκη των Σε-

βρών. Με την συνθήκη αυτή η Ελλάδα δικαιώ-

νεται και παίρνει την Ανατολική Θράκη, Ίμβρο-

Τένεδο και το νομό Σμύρνης.

ΣΜΥΡΝΗ: Το Μέτωπο της Μικρασίας

(1919-1922)

Η συνθήκη των Σεβρών, διπλασίασε την Ελ-

λάδα. Άνεμος αισιοδοξίας έπνεε παντού. Άνοι-

ξε όμως και τον ασκό του Αιόλου για την με-

γαλύτερη περιπέτεια του Ελληνισμού των τε-

λευταίων χρόνων.

Στις 9 Μαΐου του 1919 στρατιωτικό Άγημα

απεβιβάσθη εις την Σμύρνη. Απερίγραπτες

στιγμές χαράς διαδραματίζονται στην προκυ-

μαία, με  επικεφαλής τον Μητροπολίτη Σμύρνης

Χρυσόστομο. 

Οι Τούρκοι δεν ανέχτηκαν το γεγονός αυτό

κι αντέδρασαν με σειρά επεισοδίων. Ο Βενιζέ-

λος ζήτησε από τους Αγγλο-Γάλλους ενίσχυση

της φρουράς. Στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας

όμως έχουμε αλλαγή. Τον Ιούλιο του 1919 η

επανάσταση των Νέο-τούρκων εκλέγει αρχηγό

τον Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτός δεν αναγνωρίζει

την συνθήκη των Σεβρών και υποστηρίζεται από

την Γαλλία η οποία επιθυμούσε τον διαμελισμό

της Τουρκίας. Ο Βενιζέλος εξέφρασε στον

Κλεμανσώ την αντίρρησή του. Ακολούθησαν

διάφορα γεγονότα και πολιτικά παιχνίδια των

ισχυρών «φίλων» που έβλεπαν την Τουρκία, ένα

νέο εμπορικό κέντρο δράσεων. Όλ’ αυτά ήταν

σε βάρος της Ελληνικής εκστρατείας. Στον Ελ-

ληνικό χώρο έχουμε την απόπειρα δολοφονίας

του Ελευθερίου Βενιζέλου στο σταθμό της

Λυών, από τους απόστρατους αξιωματικούς Κυ-

ριάκη και Τσερέπη. Ακολουθεί ο θάνατος του βα-

σιλιά Αλέξανδρου. Ο Βενιζέλος κηρύσσει εθνι-

κές εκλογές. Οι αντιβενιζελικοί διακηρύττουν ότι

αν κερδίσουν τις εκλογές, θα επαναφέρουν τα

στρατευμένα παιδιά πίσω καθώς και τον έκπτωτο

βασιλιά Κωνσταντίνο. Εκλογές τις οποίες χά-

νει την 1-11-1920.

Πρωθυπουργός ορκίζεται ο Δημ. Ράλλης

στις 4-11-1920.

Ακολουθεί δημοψήφισμα επαναφοράς του

Κωνσταντίνου στις 20-11-1920.

Η επαναφορά του έκπτωτου Κωνσταντίνου,

βρήκε αντίθετους τους συμμάχους και μαύρα

σύννεφα σκεπάζουν το μέτωπο στη Σμύρνη.

Η νέα κυβέρνηση αποφασίζει να συνεχίσει

την εκστρατεία στη Μικρασία με νέα επιστρά-

τευση. Παραβιάζουν την συνθήκη των Σεβρών

και καταλαμβάνουν νέες θέσεις εντός της

Τουρκίας. 

Φθάνουν στο Εσκί-Σεχίρ και Αφιόν Καραχι-

σάρ τον Ιούλιο του 1921. Περνούν το Σαγγάριο

και την Αλμυρά έρημο. Ο Κεμάλ όμως, καλά

οπλισμένος από τους Ιταλούς και Γάλλους, αν-

τεπιτίθενται. Οι μάχες φονικές. Το μέτωπο δια-

σπάται. Στις μάχες του Αφιόν-Καραχισάρ χά-

νονται 20-25 χιλιάδες στρατιώτες. Η οπισθο-

χώρηση στις 26 Αυγούστου 1922 είναι γεγονός.

Το δράμα του Ελληνισμού έχει αρχίσει. 52

χιλιάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή χάθηκαν στο

μέτωπο. Αρχίζει άτακτη οπισθοχώρηση προς την

Σμύρνη. Ο Τουρκικός στρατός του Κεμάλ μπαί-

νει στην Σμύρνη. Αρχίζει η λεηλασία και η κα-

ταστροφή. Το κάψιμο των Ελληνικών κι Αρμε-

νικών συνοικιών. Όποιος μπορεί να εξασφαλί-

σει πλεούμενο φεύγει στον Ελλαδικό χώρο. Τα

πλοία των Αγγλογάλλων κι Αμερι-

κανών δεν επιτρέπουν Έλληνες ν’

ανέβουν - τους πετούν στη θάλασ-

σα και τους ζεματούν με νερό. Ο

Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσό-

στομος παραδίδεται στο μαινόμενο

πλήθος.

Στις 11 Οκτωβρίου 1922 υπο-

γράφηκε στα Μουδανιά συνθήκη

ανακωχής και πλήρης αποχώρηση

των Ελλήνων από την Μικρασία.

Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να

έπεσε αλλά ο Ελληνισμός διατη-

ρήθηκε. Εδώ όμως στη Σμύρνη ο

Ελληνισμός χάθηκε για πάντα από

τα πατρώα εδάφη.

Το τέλος δόθηκε με την συνθή-

κη της Λωζάνης 24 Ιουλίου 1924,

όπου η Ελλάδα χάνει την Ανατολι-

κή Θράκη, την Ίμβρο και Τένεδο και

ακολουθεί η ανταλλαγή πληθυσμών όπου 1,5

εκατομμύριο Ελλήνων εγκαταλείπουν την Μι-

κρά Ασία κι έρχονται ως πρόσφυγες στην Ελ-

λάδα.

Οι πρόσφυγες αυτοί έφεραν μαζί τους τον

Ιωνικό πολιτισμό και σήκωσαν την Ελλάδα από

το λήθαργο.

Στην Μικρασία μετείχαν πολλοί Μακισταίοι

και παραθέτουμε τα ονόματα:

1919-1922 Μέτωπο Σμύρνης:

(Μαρτυρίες: Ευστάθιος Λουμπής, Διονύσιος

Λαμπρόπουλος, Γεώργιος Ν. Λαμπρόπουλος

1991).

Δημόπουλος Ιωαν. Δήμος. στρ. 1918

Κατσάμπουλας Γρηγόριος

Λαμπρόπουλος Θ. Παναγιώτης

Πόθος Παν. Αλέξιος

Κοκκαλιάρης Μ. Γεώργιος

Κοκκαλιάρης Μ. Ευστάθιος

Παπαδόπουλος Γεωργ. Πολυνίκης

Λαμπρόπουλος Κων. Ιωάννης

Βλάχος Χρ. Πέτρος (στρατιώτης) το 1920

είχε πάρει αναρρωτική άδεια από την Σμύρνη και

είχε έλθει στο χωριό όπου και απεβίωσε.

Δημόπουλος Ανδρέα Παναγιώτης (στρα-

τιώτης) πέθανε 30-9-1918.

Δημόπουλος Ιωάννη Χαράλαμπος (στρα-

τιώτης) σκοτώθηκε το 1918.

Παυλόπουλος Διον. Γεώργιος σκοτώθηκε το

1922.

Στάθης Κοκκαλιάρης 
Πηγή: Ιστορία Γ’ Λυκείου 
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Το  πρωτοσέλιδο  της  εφημερίδας  “ΕΣΤΙΑ”  
που  δημοσιεύθηκε  στις  17  Δεκεμβρίου  2011. 

Ένα  αξιόλογο  βιβλίο  για  τους  Θεόδωρο  και  Ιωάννη  Κολοκοτρώνη 
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Άγιος  Ιωάννης - Ο  ενοριακός  ναός  της  Μακίστου. 
Μήπως  ήρθε  η  ώρα  να  γίνει,  επιτέλους,  κάτι; 

Ο
ενοριακός ναός σε κάθε ορθόδοξη, χριστιανική κοινότητα αποτελούσε
και αποτελεί, εδώ και αιώνες, το κέντρο της θρησκευτικής και κοινωνι-
κής ζωής των κατοίκων της. Κάθε μικρό ή  μεγάλο, ευχάριστο ή θλιβε-

ρό γεγονός της ζωής μας, ακόμα και για όσους έχουν πια κάπως τυπικότερη
σχέση με την εκκλησία, ορίζεται και νοηματοδοτείται με το πέρασμά μας από
τον ναό. Το σαράντισμα του βρέφους, η βάπτιση, οι χαρές των εορτών και των
πανηγύρεων, η μετοχή μας στα ιερά μυστήρια, η προσευχή μας στις δύσκολες
στιγμές, ο γάμος και τέλος οι εξόδιες ακολουθίες και οι δεήσεις για τις ψυχές
των κεκοιμημένων πατέρων και αδερφών μας λαμβάνουν χώρα στον ναό. Πα-
λιότερα μάλιστα ήταν τόπος συγκέντρωσης και επίλυσης προβλημάτων της ενο-
ρίας, με την κοινή συμμετοχή όλων. Η εκκλησία του Δήμου, αν το θέλετε. Δεν
θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως ο ναός είναι η ψυχή της κοινότητας, ένας
χώρος που λειτουργεί υπέρ της ενότητας των ανθρώπων και του σύμπαντος
κόσμου…

Λοιπόν …
«Στο χωριό μας, που δεν είναι κι ομορφότερο στην πλάση,
μας αφήσαν οι γονιοί μας μια γερόντισσα εκκλησιά
δεν της έχουμε φτιασμένο μαρμαρένιο εικονοστάσι
τα καντήλια της δεν είναι κρουσταλλένια και χρυσά…»
Αυτή την εκκλησιά, τον Αϊ- Γιάννη,  οι μεγαλύτεροι από εμάς την κουβα-

λάμε στην μνήμη μας και είναι απόλυτα ταυτισμένη με τη ζωή μας στο χωριό.
Η πέτρινη τοιχοποιΐα της, το δάπεδο με τις υπέροχες πλάκες, η εξαίσια καμ-
πάνα της που κρεμόταν από τον ασφένταμο και κυρίως εκείνο το εκπληκτικό
λίθινο πεζούλι της κατά το νοτιά. Εκεί, μετά την Λειτουργία κάθονταν οι ηλι-

κιωμένοι και συζητούσαν κάτω από τον ήλιο, εκεί μοίραζαν οι γυναίκες τα κόλ-
λυβα τα ψυχοσάββατα, εκεί ξεκουραζόταν η νεολαία, εκεί έπαιζαν τα παιδιά.
Θυμάμαι τους γέροντες στη σειρά, με τα καλά τους ρούχα, με τα μπαστούνια
τους στο χέρι και τις τραγιάσκες στο κεφάλι να κουβεντιάζουν και να απο-
λαμβάνουν τον ήλιο  και τις γερόντισσες με τα τσεμπέρια και τα υφαντά σα-
κούλια στον ώμο να μοιράζουν τα ψωμάκια και τα σπερνά. Πόση νοσταλγία, πόση
τρυφερότητα μ’ αυτές τις μνήμες! 

Όλοι ξέρουμε πώς με μια απερίσκεπτη και βιαστική απόφαση, εδώ και με-
ρικές δεκαετίες, εξαιτίας της μεγάλης φθοράς που είχε υποστεί ο ναός από
τον σεισμό, έγιναν καταλυτικές  παρεμβάσεις για την αποκατάστασή του. Η πρό-
θεση των συμπατριωτών μας, με τα  κριτήρια εκείνης της εποχής, ήταν βεβαίως
αγαθή και επεδίωξαν να αποκαταστήσουν και να βελτιώσουν τις φθορές του
ναού, ώστε να είναι ένας χώρος ασφαλής για τους πιστούς. Αγνόησαν όμως
το γεγονός πως έπρεπε να διατηρηθεί η φυσιογνωμία του ναού και να χρησι-
μοποιηθούν υλικά που θα αποκαθιστούσαν μεν τις φθορές, δεν θα αλλοίωναν
όμως την προσωπικότητα και το κάλλος του. Έτσι τώρα πια ο ναός δεν θυμί-
ζει, τουλάχιστον εξωτερικά, σε τίποτα  τον παλιό του εαυτό. 

Με το πέρασμα των χρόνων έγιναν ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις -και
πάλι χωρίς σοβαρή μελέτη και στοχασμό- και προστέθηκαν επιπλέον στοιχεία,
όπως το καμπαναριό, η σκάλα, οι αλουμινένιες πόρτες και το χτιστό εικονο-
στάσι στην είσοδο. Έτσι ο ναός έφτασε στη σημερινή του μορφή. 

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, οι οποίες τραυμάτισαν με τον
χειρότερο τρόπο το χωριό μας και ολόκληρη την περιοχή, έγιναν προσπάθει-
ες αποκατάστασης του οικισμού. Η προσφορά του Ομίλου Βαρδινογιάννη έδω-
σε την ευκαιρία στην Κοινότητα να ανακάμψει, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κά-
νει με την ανακατασκευή των οικιών, έτσι που τώρα πια έχουμε ένα «καινού-
ριο» χωριό, με νέες κατοικίες. Τελευταία ακούγεται πως από τη μεριά της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης  και  του Δ.Σ. του Συλλόγου μας γίνονται κινήσεις ώστε
να υπάρξει στο χωριό μας συνέχεια των εργασιών με κοινωφελή έργα, τα οποία
πιθανόν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Υπέρ των Πυρόπληκτων (Ταμείο
Μολυβιάτη). Θα είναι πολύ σπουδαίο «δώρο» στο χωριό μας μια τέτοια προ-
οπτική, γιατί όπως και παλιότερα είχαμε στην εφημερίδα τονίσει, μια κοινότητα

ευημερεί και προχωρά βασιζόμενη κυρίως σε έργα υποδομής και κοινής ωφέ-
λειας, που δίνουν τη δυνατότητα στη συλλογική συνείδηση να αναδειχθεί και
να κυριαρχήσει. 

Θεωρώ πως ένα από τα έργα που θα έπρεπε ισότιμα με άλλα  να συζητη-
θούν και να μπουν σε προτεραιότητα είναι και οι εργασίες για την αποκατάσταση
του Αϊ-Γιάννη. 

Ήδη από το 2006, πριν τις πυρκαγιές, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, διαπι-
στώνοντας και  αναγνωρίζοντας την κακή κατάσταση του ναού και κυρίως του
προστώου και του καμπαναριού, είχε ζητήσει με επιστολή του από τον συμ-
πατριώτη μας αρχιτέκτονα, Ανδρέα Λαμπρόπουλο, την εκπόνηση μελέτης, ώστε
ο ναός να  αποκτήσει ξανά την όψη που του ταιριάζει. Η μελέτη αυτή, εξ όσων
γνωρίζω, έχει μείνει στα χαρτιά. Δυστυχώς όμως, η πύρινη λαίλαπα σταμάτησε
κάθε έργο για αρκετά χρόνια και ο προσανατολισμός των κατοίκων και της Δη-
μοτικής Αρχής ήταν στραμμένος σε άλλα, πιο «επείγοντα» μέτωπα. 

Τώρα ήρθε όμως η ώρα που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία και
στην εκκλησία μας. Δεν μπορούμε να συζητάμε για έργα στην Κοινότητα και
μέσα σ’ αυτά να μην εντάσσουμε και την αποκατάσταση του ενοριακού μας ναού,

του Αϊ-Γιάννη, ενός χώρου που στέγασε και στεγάζει την ψυχή του χωριού μας…
«…Κι όμως στο μικρό της χώρο που όλους κι όλες δεν μας πιάνει,
Του Θεού το μεγαλείο το αισθανόμαστε τρανό!
Πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι,
Πουθενά το καντηλάκι δε σπιθάει πιο φωτεινό…» 

* Οι παραπάνω στίχοι προέρχονται από το ποίημα του Γ. Αθάνα «Ο Αϊ-Δη-
μήτρης»

Χριστίνα Γρηγοροπούλου 

Τα σχέδια παραχωρήθηκαν από τον συγχωριανό μας Αρχιτέκτονα Ανδρέα
Λαμπρόπουλο. 

Βόρεια όψη 

Δυτική όψη 

Κάτοψη 
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Μικρά  αλλά  σημαντικά 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΜΑΚΙΣΤΟΣ - ΜΠΟΚΑΡΙΝΟΣ
Όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας,

η εργολαβία ύψους 100.000€ ανατέθηκε στην εργολάβο κα Μαρία
Τζάνα. Σε συνεννόηση που είχαμε μαζί της, ενημερωθήκαμε ότι, αφού
ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι ερ-
γασίες θα ξεκινήσουν άμεσα λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα.     

ΚΑΜΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Μετά τις σχετικές

ενέργειες του Συλ-
λόγου μας, το κλιμά-
κιο του ΤΑΠ από την
Αθήνα, επισκέφθηκε
το χωριό μας στις 17
Απριλίου 2013 και κα-
τέγραψε τα καμμένα
κτίσματα.

Ελπίζουμε στην
επίλυση του ζητήμα-
τος αυτού.   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Δήμο Ζαχάρως έχει

εντάξει στο τεχνικό του πρόγραμμα το έργο της αποχέτευσης του
χωριού μας και της Μηλέας (Σκλήβα), με προοπτική το Χρυσοχώρι
(Τρύπες). Εν συνεχεία θα γίνει σύνδεση των αποχετευτικών δικτύων
των δύο χωριών με το βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας. Είναι ένα έργο,
όπως σας είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας, καλοδεχούμενο για το χωριό μας. 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  (Επιδότηση  ελαιολάδου) 
Η προθεσμία για την επιδότηση ελαιολάδου λήγει στις 15 Μαΐου 2013

και εξ όσων γνωρίζουμε δεν θα δοθεί ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ. 

ΜΕΛΕΤΗ  ΝΕΑΣ  ΧΑΡΑΞΗΣ  ΔΡΟΜΟΥ
Σε επικοινωνία που είχαμε με τους αρμόδιους τόσο στον Πύργο

όσο και στην Πάτρα, παρότι ολοκληρώθηκε η καθαρογράφηση της από-
φασης των ασφαλιστικών μέτρων, ΑΝΑΔΟΧΟ δεν έχουμε!!! Ελπίζουμε
να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες (ενστάσεις κ.λπ.) το συν-
τομότερο δυνατόν ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. 

ΤΑΜΕΙΟ  ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ
Στις 19 και 21 Μαρτίου 2013 συνήλθε η Μόνιμη Επιτροπή Περι-

βάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων υπό την Πρόεδρο κα. Θεοδώ-
ρα-Διονυσία Αυγερινοπούλου με θέμα: «Περιβάλλον και πρώην Τα-
μείο Μολυβιάτη, 5 χρόνια μετά».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μακισταίων Φώτης Βλάχος, αφού πήρε
το λόγο εκεί (στις 21-3-2013), ανέπτυξε τα προβλήματα του χωριού
μας μετά τις φωτιές, που είναι: ο δρόμος, το νερό, το δάσος  και οι
δασικοί δρόμοι και τα εναπομείναντα καμμένα κτίσματα.

Η εν λόγω Επιτροπή όπως έχει προγραμματίσει η κ. Πρόεδρος θα
επισκεφθεί εντός του Μαΐου τα πυρόπληκτα μέρη προκειμένου να ενη-
μερωθεί από κοντά. Ελπίζουμε να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των
θεμάτων. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση της επιτροπής στην
Βουλή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-
Archeio/#9c380b42-5080-42b3-a7be-debeff53b082

ΔΑΣΙΚΟΙ  ΔΡΟΜΟΙ  ΣΤΟ  ΛΑΠΙΘΑ 
Οι δασικοί δρόμοι στο βουνό είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Ενό-

ψει του καλοκαιριού χρειάζεται άμεσα η αποκατάστασή τους. Το Δα-
σαρχείο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου οφείλουν να σταθούν
στο ύψος τους. 

ΓΙΟΡΤΗ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (6  ΜΑΪΟΥ)
Ως γνωστό, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα εορτασθεί τη Δευ-

τέρα του Πάσχα. Ο Σύλλογος των Μακισταίων θα προσφέρει μεζέ και
κρασί, χορό και τραγούδι, έξω από την εκκλησία μετά τη Θεία Λει-
τουργία. 

«ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ»  (7  ΜΑΪΟΥ)
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε την Τρίτη του Πάσχα, που

είναι η μεταφερόμενη γιορτή φέτος της Πρωτομαγιάς, να οργανώ-
σει εκδρομή στο «Αίπυ» (Κάστρο). Μαζί μας θα πάρουμε φαγητό και
κρασί. Κοντά μας θα είναι και φίλοι από τους όμορους Συλλόγους και
Κοινότητες. 

ΣΧΟΛΕΙΟ
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο φύλλο της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ»,

ο κ. Τρίμης είναι ο εργολάβος που ανέλαβε τις εργασίες στο σχολείο.
(Σε αυτές περιλαμβάνονται και αποκατάσταση της βρύσης στον Κάν-
ταλο.) Ήδη έχει ξεκινήσει ολοκληρώνοντας τη μάντρα στο κάτω μέ-
ρος του προαυλίου.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Ο ιερέας του χωριού παπα-Κώστας μάς ενημέρωσε για το πρόγραμμα

που θα ακολουθήσει τις ημέρες του Πάσχα. 
Κυριακή των Βαΐων 28-4-2013: 7 μ.μ. εσπερινός. 
Μ. Τρίτη 30-4-2013: 5 μ.μ. ευχέλαιο και 
7 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου. 
Μ. Πέμπτη 2-5-2013: 7 π.μ. Θεία Λειτουργία. 
Μ. Παρασκευή 3-5-2013: 5-7 μ.μ. Επιτάφιος. 
Μ. Σάββατο 4-5-2013: 10 μ.μ. Ανάσταση.  
Κυριακή του Πάσχα 5-5-2013: 
Ακολουθία της Αγάπης στον Άγιο Γεώργιο  7 μ.μ. 
Δευτέρα του Πάσχα (Αγίου Γεωργίου) 6-5-2013:
Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

Υ
πήρχε εδώ και καιρό η ανάγκη να απαλλάξουμε τον εκλεκτό
και αγαπητό συμπατριώτη μας κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπου-
λο ο οποίος εθελοντικά υποστήριζε τον Σύλλογό μας όσον

αφορά τα λογιστικά του βιβλία. Προθυμοποιήθηκε να τον αντικα-
ταστήσει η νεαρή πατριώτισσά μας Θάλεια Βλάχου, πτυχιούχος Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), η οποία και τον
επισκέφθηκε για τον σκοπό αυτό. Ο μπαρμπα-Κώστας την ενημέ-

ρωσε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους λογαριασμούς που
πρέπει να τηρεί και τις παρέδωσε τα λογιστικά βιβλία. Ευχόμαστε
στην Θάλεια επιτυχία στο έργο που ανέλαβε, στο οποίο θα έχει και
την στήριξη και τις συμβουλές του μπαρμπα-Κώστα, ο οποίος θα συ-
νεχίσει να είναι Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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