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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Στο προηγούμενο

φύλλο είχαμε γράψει

ότι η Ειδική Μόνιμη

Επιτροπή Περιβάλ-

λοντος της Βουλής

των Ελλήνων, μετά τις

δυο συνεδριάσεις 19/3

και 21/3/2013 θα επι-

σκεφθεί τα πυρόπλη-

κτα μέρη «προκειμέ-

νου να ενημερωθεί,

από κοντά και να βοη-

θήσει στην επίλυση

των ζητημάτων που

άφησαν οι φωτιές το

Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι
με τις εξελίξεις πάνω στο θέμα του
δρόμου: Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μά-
κιστος και ειδικότερα της νέας χά-

ραξής του. Ο Περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσι-
φάρας στην σύσκεψη της Τρίτης
4/6/2013 στον Πύργο ήταν ξεκάθαρ-
ρος: «Θα φτιάξουμε τον δρόμο για
την Αρτέμιδα-Μάκιστο. Έχουμε ήδη

δώσει για αυτό τον σκοπό 540.000
ευρώ για την μελέτη, η οποία εντός
ολίγου θα ολοκληρωθεί». 

Το STAR CHANNEL στο κεντρι-

κό δελτίο ειδήσεων της 6/6/2013
παρουσίασε με τον καλύτερο τρόπο
την παραπάνω δήλωση καθώς και τα
άλλα προβλήματα της Μακίστου

ΤΑΜΕΙΟ  ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ 
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Συνέχεια στη σελ. 4 

Συνέχεια στη σελ. 5

ΤΟ  ΝΕΡΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» Αθήνα 20.06.2013                             
Ερυμάνθου 10 - Ηλιούπολη Αρ.Πρωτ.191
Τ.Κ 16344 Ν.Αττικής  ΠΡΟΣ:
Τηλ.2109704394 – 6972719139 ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ                                                           
e-mail: makistia@gmail.com

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε. 
Ως γνωστό, μετά τις φωτιές του 2007, το δίκτυο ύδρευσης της Μακίστου

παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στις σωληνώσεις, με αποτέλεσμα λόγω διαρ-
ροών το νερό να έχει αυξημένο αριθμό κολοβακτηριδίων καθιστώντας το μη
πόσιμο.         

Ως Σύλλογος, ζητάμε την άμεση αντικατάσταση του παλαιού δικτύου με
νέο. Δηλαδή νέα υδρομάστευση στην πηγή, νέο κεντρικό αγωγό μεταφοράς,
νέα υπερυψωμένη δεξαμενή και νέο κεντρικό δίκτυο διανομής εντός του οι-
κισμού (σας επισυνάπτουμε το τεύχος 72 της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ»). 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μετά από επαφή πού είχαμε με την Πε-
ριφέρεια για το εν λόγω θέμα, η Περιφέρεια μας απάντησε ότι θα είναι θε-
τική εφ’ όσων ο Δήμος Ζαχάρως συμφωνήσει να γίνει το έργο (με χρημα-
τοδότηση από το πρώην Ταμείο Μολυβιάτη). 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε ως Σύλλογος σας ζητάμε να μεριμνήσετε, ώστε
αυτό το σημαντικό έργο να γίνει πραγματικότητα για το χωριό μας.                                                                                                             

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν.Γραμματέας
Φώτιος Γ. Βλάχος           Αχιλλέας Γ. Δημόπουλος 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ 
27  ΙΟΥΛΙΟΥ  2013 

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

ΚΛΑΡΙΝΟ:  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΟΥΝΑΣ  

Το δεύτερο θέμα (μετά το δρόμο) που απασχολεί το χωριό μας είναι το
νερό. 

Σε συζητήσεις που κάναμε στις 3 και 4-6-2013 στη Μάκιστο και στον
Πύργο, εκθέσαμε το πρόβλημα αυτό, το οποίο είχε θετική αντιμετώπιση. 

Έτσι, στις 20-6-2013 και με Αρ. Πρωτ. 191 στείλαμε την παρακάτω επι-
στολή στο Δήμο Ζαχάρως και σε επικοινωνία που είχαμε με τους αρμόδι-
ους του Δήμου, μας είπαν ότι έλαβαν σοβαρά υπόψη τους την επιστολή
μας και ετοιμάζουν άμεσα τη σχετική μελέτη, προκειμένου να την προ-
ωθήσουν στην Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου από
το πρώην Ταμείο Μολυβιάτη, προϋπολογισμού 300.000€ περίπου. 

Σύσκεψη στην αίθουσα του Δημαρχείου Πύργου στις 4-6-2013 
Από αριστερά ο Γεν. Γραμματέας ΠΕΔΙΝ Κ. Αγγελάκας, η Πρόεδρος

της επιτροπής κ. Αυγερινοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας κ. Κατσιφάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας 
κ. Καφύρας και ο Δήμαρχος Πύργου κ. Παρασκευόπουλος 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος ενημερώνει για την μελέτη του δρόμου 

λίγο πριν την σύσκεψη τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Ζαχάρως 
κ. Νίκο Λαμπρόπουλο, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αρτέμιδας κ. Βασίλη Κυριακόπουλο, 

τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μακισταίων κ. Φώτη Βλάχο και τον Πρόεδρο 
της Τ.Κ. Μακίστου και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ. Νώντα Πόθο 

ΝΕΑ  ΧΑΡΑΞΗ  ΔΡΟΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦ.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ:  6  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:  SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ  Α.Ε.   - ΓΕΩΡ.  ΦΡΑΓΚΟΣ 
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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: 
Κωστή Παλαμά 77 

Δραπετσώνα Τ.Κ. 18648  
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Αγαπητοί συμπατριώτες,

Την ώρα που η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” βρισκόταν στο τυ-

πογραφείο, πληροφορηθήκαμε ότι έγινε ένσταση

για τον ανάδοχο της μελέτης του δρόμου: SIGMA

ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ- ΓΕΩΡ. ΦΡΑΓΚΟΣ, που πρόσφατα

(3/6/2013) η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δυτ. Ελλάδας έχει ανακηρύξει.

Εμείς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τι γί-

νεται με όλες αυτές τις διαδικασίες και τί προ-

βλέπουν οι νόμοι. Πιστεύουμε όμως ότι :

α) θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία ώστε

ο κάθε διαγωνιζόμενος να παίρνει αυτό που του

ανήκει χωρίς βεβαίως να βλάπτεται το Δημόσιο

συμφέρον,

β) το έργο κατ’ αυτόν τον τρόπο καθυστερεί

υπερβολικά. Ήδη έχουν περάσει δύο χρόνια…

Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε σύντομα με

τα διαδικαστικά. Όποιος και να είναι ο ανάδοχος

για εμάς είναι το ίδιο. Εχθρός μας είναι ο χρόνος.

Οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Τηλέμαχος και η Μαργαρίτα Πόθου βάπτισαν

στις 11/5/2013 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στον

Υμηττό την κόρη τους δίνοντάς της το όνομα Υβόνη. 

• Στις 22-9-2012 στον Ιερό Ναό Τσαμπίκας (Πανα-

γίας Αρχαγγέλου Ρόδου) βαπτίστηκε ο γιός της Μα-

ριάννας Πόθου Λιάμη και έλαβε το όνομα Σοφοκλής

- Άγγελος. 

• Ο Αχιλλέας Δημόπουλος του Γεωργίου και η Ευαγ-

γελία Μανώλη στις 30-6-2013 βάπτισαν στον Ιερό Ναό

Παντελεήμωνα Δραπετσώνας το αγοράκι τους δίνον-

τάς του το όνομα Στέφανος. 

Νονός ο Θανάσης Πανταζόπουλος. 

• Ο Δημοσθένης Αθανασόπουλος και η Γεωργία Βι-

δάλη βάπτισαν στις 30-6-2013 στον Ιερό Ναό Αγίας

Τριάδας Γλυφάδας την κόρη τους και της έδωσαν το

όνομα Στεφανία. 

Νονά ήταν η Αδαμαντία Δεληγιαννοπούλου.  

Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

Ας  τους  μιμηθούμε 

Πόθος Παναγιώτης του Αλκαίου ....100€ 

Πόθος Δημήτριος του Αλκαίου ......100€ 

Αθανασόπουλος Βασίλης, Ζαχάρω ..80€ 

Καστής Παναγιώτη, Ηλιούπολη ........50€ 

Δρακοπούλου Γεωργία, Sugar Town 25€ 

Αθανασοπούλου Λαμπρινή, Αρτέμιδα15€ 

Λουμπή-Χρυστοφορίδου Διονυσία....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 οικονομικό κόστος. 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 Συλλόγου 

Φώτη Βλάχο, τηλ. 6972719139 για να σας αποστείλουμε 

την απόδειξή σας. 

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Στις 23 Μαρτίου 2013

απεβίωσε η Ελένη Λουμπή-

Γιαννοπούλου σε ηλικία 92

ετών. Γεννήθηκε στη Μάκιστο

το έτος 1921 και ήταν κόρη

του Δημητρίου και της Γαρυ-

φαλλιάς Λουμπή. Το 1952 παν-

τρεύτηκε τον Γεώργιο Γιαννό-

πουλο από το γειτονικό χωριό

Γκρέκα, όπου και έζησε μέχρι

το θάνατό της.

• Απεβίωσε στις 27-5-2013

η Παναγιώτα Αναστασίου Πό-

θου και ετάφη στο 3ο Νεκρο-

ταφείο Αθηνών. 

Θερμά συλλυπητήρια στους

οικείους τους. 
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  

ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ  

27  ΙΟΥΛΙΟΥ  2013  

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

ΚΛΑΡΙΝΟ: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΝΑΣ 

ΜΕ  ΕΚΛΕΚΤΗ 

ΕΠΤΑΜΕΛΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
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ΤΑ Μ Ε Ι Ο   Μ ΟΛΥ Β Ι ΑΤ Η  

2007, καθώς και η πορεία του

πρώην Ταμείου Μολυβιάτη». 

Πράγματι, με πρόταση της Προ-

έδρου της παραπάνω Επιτροπής

κας. Διονυσίας Αυγερινοπούλου

και με ομόφωνη απόφαση των με-

λών της, επισκέφτηκαν διάφορες

πυρόπληκτες περιοχές και μεταξύ

αυτών την Μάκιστο και την Αρτέ-

μιδα στις 3.6.2013.

Στο κλιμάκιο της επίσκεψης

συμμετείχαν βουλευτές-μέλη της

επιτροπής, εκπρόσωποι των αρμό-

διων υπουργείων καθώς και εκ-

πρόσωποι πανεπιστημίων και φο-

ρέων που είχαν εκπονήσει μελέτες

μετά τις πυρκαγιές.

Οι βουλευτές που συμμετείχαν

ήταν: 

1. Αυγερινοπούλου Διονυσία -Θε-

οδώρα, Πρόεδρος Eπιτροπής Περι-

βάλλοντος Ν.Δ.

2. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος 

Αντιπρόεδρος Eπιτροπής Περι-

βάλλοντος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

3. Κοψαχείλης Τιμολέων Ν.Δ.

4. Ταμήλος Μιχαήλ Ν.Δ.

6. Τσουμάνης Δημήτριος Ν.Δ.

7. Ιγγλέζη Αικατερίνη ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

8. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

9. Ουζουνίδου Ευγενία ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

10. Μακρή Ραχήλ ΑΝ.ΕΛ.

11. Ουζουνίδης Μαρίνος ΑΝ.ΕΛ.

12. Φούντα Νίκη ΔΗΜ.ΑΡ.

13. Ψαριανός Γρηγόριος ΔΗ.ΜΑΡ.

14. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (εκτός επιτροπής) 

Εκ μέρους των αρμοδίων

Υπουργείων στην αυτοψία και τη

σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων οι

κ.κ:

Εμμανουήλ Αγγελάκας-Γενικός

Γραμματέας Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλά-

δας και Ιονίου

Μιχαήλ Τζωρτζής (εκπρόσωπος

Υπουργείου Οικονομικών, και

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-

στικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων)

Δημήτριος Ντινώκας (εκπρό-

σωπος ΥΠΕΚΑ, Διευθυντής Ανα-

δασώσεων και Ορεινής Υδρονο-

μίας)

Γεώργιος Καρέτσος (Διευθυντής

Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών

Οικοσυστημάτων Ελληνικού Γεωρ-

γικού Οργανισμού "Δήμητρα", εκ-

πρόσωπος Υπ.Α.Α.Τ.)

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος,

Υποστράτηγος, Περιφερειάρχης

Πυροσβεστικής Δ.Ελλάδος (εκ-

πρόσωπος Υπουργείου Δημοσίας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)

Αντώνιος Καρτατζόπουλος-Γε-

νικός Διευθυντής Δασών Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, Δ.Ελλάδας και Ιονίου

Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Διευ-

θύντρια Α΄Δ/νσης ως άνω Ινστι-

τούτου

Ιωάννα Κουφάκη, Νομική Σύμ-

βουλος Προέδρου Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Ελλάδος.

Αθανάσιος Καμούτσης, Καθη-

γητής Αγροτικής Μετεωρολογίας

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών 

κ. Κωνσταντίνος Κοσμάς, Κα-

θηγητής Εδαφολογίας, Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στη Μάκιστο έφθασαν στις

20.00, όπου τους υποδέχθηκαν: ο

συμπατριώτης μας και αναπληρω-

τής Δήμαρχος Δήμου Ζαχάρως κος

Νικόλαος Λαμπρόπουλος, ο Πρό-

εδρος του Συλλόγου Μακισταίων

Φώτης Βλάχος, ο Πρόεδρος της

Τ.Κ. Μακίστου και μέλος του Δ.Σ.

του Συλλόγου μας κος Νώντας Πό-

θος, η Πρόεδρος του Συλλόγου

Χρυσοχωρίου κα Κυριακοπούλου

Τούλα και πλήθος συμπατριωτών

μας.

Τέθηκαν όλα τα ζητήματα που

απασχολούν το χωριό μας και ιδι-

αίτερα μετά τις φωτιές (δρόμος,

νερό, καμένες αποθήκες, αποχέ-

τευση, δασικοί και αγροτικοί δρόμοι

και η ανάπλαση των δημοσιών χώ-

ρων. 

Από την πλατεία Μαριάννας και

Βαρδή Βαρδινογιάννη ανεβήκαμε

στην κεντρική πλατεία του Αγίου

Ιωάννη, όπου εκθέσαμε το πρό-

βλημα του νερού, της εγκαταλειμ-

μένης πλατείας, το κιόσκι, αλλά και

δείξαμε στο βάθος το «Αίπυ» με το

Αρχαίο Θέατρό του.

Έφυγαν μετά μιάμισης ώρας

παραμονής, αφήνοντας μας τη βε-

βαιότητα ότι θα φροντίσουν για

την επίλυση των ζητημάτων του χω-

ριού μας. 

Επόμενος σταθμός τους ήταν η

γειτονική Αρτέμιδα, όπου εκεί οι κά-

τοικοι τους υποδέχθηκαν στην πλα-

τεία Κύπρου με το υπέροχο καφε-

νείο.

Την επόμενη 4.6.2013 στις 13.00

έγινε ευρεία σύσκεψη θεσμικών

φορέων στον Πύργο, στο Λάτσειο

Δημοτικό Μέγαρο. 

Ο Σύλλογός μας ήταν εκεί με εκ-

πρόσωπο τον Πρόεδρο κ. Φώτη

Βλάχο και το μέλος του Δ.Σ. και

Πρόεδρο της Τ.Κ. Μακίστου κ. Νών-

τα Πόθου. Η Αρτέμιδα εκπροσω-

πήθηκε με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ.

Βασίλη Κυριακόπουλο και το Χρυ-

σοχώρι με την Πρόεδρο του Πολι-

τιστικού του Συλλόγου κ. Τούλα Κυ-

ριακοπούλου. 

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Δή-

μου Ζαχάρως κ. Νίκος Λαμπρό-

πουλος πήρε το λόγο και εκφρά-

ζοντας όλους εμάς, ανέφερε τα θέ-

ματα της περιοχής μας και ότι ο Δή-

μος Ζαχάρως δεν πήρε «ούτε ένα

ευρώ» από το πρώην Ταμείο Μο-

λυβιάτη. 

Ακούσαμε με προσοχή επί τρεις

ώρες, όλους τους υψηλούς παρά-

γοντες της σύσκεψης: τον Γ.Γ. ΠΕ-

ΔΙΝ κ. Αγγελάκα, την Πρόεδρο κ.

Αυγερινοπούλου, τους βουλευτές,

τον Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα,

τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας

κ. Καφύρα, το Δήμαρχο Πύργου κ.

Παρασκευόπουλο, το Δήμαρχο Ήλι-

δας κ. Λυμπέρη, το Δήμαρχο Αν-

δρίτσαινας-Κρεστένων κ. Μπαλι-

ούκο τον Υποστράτηγο του Πυρο-

σβεστικού Σώματος Δυτικής Ελ-

λάδας κ.α. 

Η μεγάλη μας χαρά, όμως, ήταν,

όταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής

Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας

στην ομιλία του δεσμεύτηκε δημό-

σια για τη χρηματοδότηση του δρό-

μου Μποκαρίνος - Αρτέμιδα - Μά-

κιστος από το πρώην Ταμείο Μο-

λυβιάτη. 

Ήταν πράγματι συγκινητικό για-

τί ήταν για το μόνο έργο, που ξε-

κάθαρα τοποθετήθηκε δείχνοντας

έτσι σε κάθε κατεύθυνση ότι αυτό

δεν παζαρεύεται.

Ο κ. Γενικός Γραμματέας

ΠΕ.Δ.Ι.Ν. κ. Αγγελάκος διεύθυνε

την τόσο δύσκολη συζήτηση με

άψογο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στις 4-6-2013 
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(νερό κ.λ.π.) και ευχαριστούμε πολύ τον σταθμό για
αυτό. Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό
βίντεο, 
http://www.youtube.com/watch?v=arWBS5zXYnM
(από το έβδομο λεπτό εώς το εντέκατο). 

Σε πρόσφατι τηλεφωνική επικοινωνία που εί-
χαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικού Δυ-
τικής Ελλάδας κ. Χριστοδουλόπουλο μας είπε τα
εξής, ‘’Η Περιφέρεια αποφάσισε από τα 24,6 εκατ.
Ευρώ που έχει στην διαθεσή της (από το πρώην τα-
μειο Μολυβιάτη) να διατεθούν τα 20 εκατ. στον
Νομό Ηλείας και τα υπόλοιπα 4,6 εκατ. στους νο-
μούς Αχαίας και Αιτωλοακαρνανίας.

Από τα 20 εκατ. αυτά του νομού Ηλείας, τα 3,5
εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τον δρόμο Μποκαρί-
νος-Αρτέμιδα-Μάκιστος, ενώ το υπόλοιπο απαι-
τούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου (συ-
νολικά περίπου 6 εκατ.ευρώ) θα συμπληρωθεί
από  τα ποσά που θα προκύψουν από τις εκπτώσεις
των υπολοίπων δημοπραττούμενων έργων.

Παρακάτω παραθέτουμε την τοποθέτηση της
Οικονομικής Επιτροπής και την κατάληξη στον ανά-
δοχο της μελέτης SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.-ΓΕΩΡΓ.
ΦΡΑΓΚΟΣ που συγκροτήθηκε στις 15 Μαίου 2013
με την εξής σύνθεση: 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικο-
νομικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας- με�λος της Οικονομικη�ς Επι-
τροπη�ς 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- με�λος της Οικο-
νομικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονο-
μικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομι-
κής Επιτροπής 

8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. μέλος της Οικο-
νομικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οι-
κονομικής Επιτροπής 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρό-
εδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογι-
κής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη;

1. Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τρο-
ποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθ-

μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

2. την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τα-
κτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

3. την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

4. την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον
ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

5. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α/27.12.2010).

6. Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανά-
θεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι-
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφε-
ρειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

7. Τις υπ αριθμ. 249/2011 και 313/2011 &
265/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

8. Το αριθμ. 175838/3003/25-7-2012 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας

9. Τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά του πρα-
κτικού III του διαγωνισμού

10. Την εισήγηση επί των ενστάσεων κατά του
πρακτικού III της επιτροπής διαγωνισμού

11. Τα από 25 και 27 Ιουλίου 2012 κατατεθέν-
τα και συνημμένα στην παρούσα υπομνήματα της
Σύμπραξης μελετητικών γραφείων «SIGMA ΜΕ-
ΛΕΤΩΝ Α.Ε. -Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ»

12. Την υπ' αριθμ. 464/2012 απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

13. Την υπ αριθμ. 130/2012 απόφαση του Α' Τμή-
ματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών επί της αι-
τήσεως ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης με-
λετητών «SIGMA ΜΕΛΕΤ.ΩΝ» κλπ

14. Το υπ’ αριθμ. 54552/643/20-3-2013 έγγρα-
φο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ηλείας σχετικά με
την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για για
τις διευκρινήσεις επί της Οικονομικής προσφοράς

15. Την υπ'αριθμ. 104437/1552/17-4-2013 ει-
σήγηση επί διευκρινήσεων που ζητήθηκαν με την
464/2012 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του
διαγωνισμού της παρούσας μελέτης της Δ/νσης Τε-
χνικών Έργων της ΤΤΕ Ηλείας

16. Τα πρακτικά III και ΙΙΙα της επιτροπής δια-
γωνισμού

17. Το υπ’ αριθμ. 190/2-5-2013 έγγραφο του
Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών
Δημοσίων Έργων

18. Τα από 6-8-2012, & 15-5-2013 κατατεθέν-
τα και συνημμένα στην παρούσα υπομνήματα των
συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΕΔΕ Ε.Ε. - ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑ-
ΒΡΟΥΖΙΠΤΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
ΞΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.-ΗΛΙΑΣ ΙΠ-
ΣΗΦΕΛΗΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ» σχετικά με την
εκδικσζόμενη ένσταση

19. όσα προφορικά αναπτύχθηκαν κατά τη συ-
ζήτηση του θέματος

ΟΜΟΦΠΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Απορρίπτει τις ενστάσεις κατά του πρακτι-

κού III της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση
της μελέτης «Μελέτη παραλλαγών λόγω κατολι-
σθήσεων στην Ε.Ο. Ζαχάρω- Αρήνης προς Αρτέ-
μιδα και Μάκιστο ΠΕ Ηλείας» στο σύνολο τους,
αποδεχόμενη τις διευκρινήσεις όπως αναφέρονται
στο πρακτικό ΙΙΙα της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη παραλλαγών
λόγω κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Ζαχάρω- Αρήνης
προς Αρτέμιδα και Μάκιστο ΠΕ Ηλείας», και σύμ-
φωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση επί των
κατατεθέντων ενστάσεων της επιτροπής διαγω-
νισμού.

Β. Εγκρίνει το πρακτικό III της Επιτροπής Δια-
γωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη
παραλλαγών λόγω κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Ζα-
χάρω-Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο ΠΕ
Ηλείας»

Γ. Ανακηρύσσει ανάδοχο για την ανάθεση της
μελέτης τη SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθ-
μισμένη βαθμολογία 75,49.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλεί-
ας κο Χαράλαμπο Καφύρα για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβά-
στηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος 
Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνε-
δριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η παραπάνω απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής πρέπει να επικυρωθεί από τον
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΠΕ.Δ.Ι.Ν.) κ. Αγγελάκα στον οποίο εστάλει στις 3-
6-2013 με αριθ. πρωτ. 130010/1123 

Ν Ε Α   Χ Α Ρ Α Ξ Η   Δ Ρ Ο Μ Ο Υ  
Συνέχεια από τη σελ. 1



Χαρακτηρισμός της νόσου: Λύσσα λέγεται η
νόσος που προκαλείται από τον νευροτρόπο ιό
της Λύσσας σε θηλαστικά κυρίως ζώα και στον
άνθρωπο, γι’ αυτό θεωρείται από τις σοβαρότε-
ρες (από πλευράς θνησιμότητας και κόστους)
ζωοανθρωπονόσους. Τα πτηνά, αμφίβια, ερπετά,
ψάρια και έντομα δεν θεωρείται ότι μπορούν να
αρρωστήσουν από τον ιό της λύσσας και να τον
μεταδώσουν. Ετησίως πεθαίνουν περίπου από
Λύσσα πάνω από 45.000 άνθρωποι, υπόκεινται δε
σε αντιλυσσική θεραπεία περίπου 4 εκατομμύρια
σε 80 χώρες του κόσμου!

Τρόπος μετάδοσης: ο ιός μεταδίδεται στον
άνθρωπο όταν τον δαγκώσουν ζώα  που είναι μο-
λυσμένα με τον ιό ή όταν έλθουν σε επαφή με το
σάλιο μολυσμένου ζώου μέσω μικροεκδορών του
δέρματος ή των βλεννογόνων. 

Η περίοδος επώασης της νόσου: (είναι η χρο-
νική περίοδος από τότε που θα μολυνθεί ένα άτο-
μο με τον ιό μέχρι να εμφανίσει τα πρώτα συμ-
πτώματα της νόσου) στον άνθρωπο είναι 2-8
εβδομάδες. Έχει παρατηρηθεί περίοδος επώασης
και μετά από 7 χρόνια. Δεν έχει όμως παρατη-
ρηθεί λιγότερο από 9 ημέρες. Στα βοοειδή η πε-
ρίοδος επώασης είναι από 25 μέχρι 150 ημέρες.
Στα σκυλιά και τις γάτες η επώαση κυμαίνεται από
10 ημέρες μέχρι 2-6 μήνες. 

Συμπτώματα της νόσου στα σκυλιά: Η λύσ-
σα στους σκύλους εμφανίζεται με δυο μορφές:
την μανιακή και την καταθλιπτική. Η μανιακή μορ-
φή εμφανίζεται με αλλαγή της συμπεριφοράς του
ζώου το οποίο, ή απομονώνεται σε σκιερά μέρη,
ή παρουσιάζει νευρικότητα και περιφέρεται ανή-
συχο χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Τα αντανα-
κλαστικά του αυξάνονται και τρομάζει με το πα-
ραμικρό. Το ζώο είναι ανόρεχτο και παρουσιάζει
ερεθισμό στο σημείο που δαγκώθηκε (το οποίο
συνήθως δαγκώνει). Επίσης, αναφέρεται ερεθι-
σμός στο ουρογεννητικό και ελαφρά αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος. Στις επόμενες 24 με
72 ώρες αυξάνονται σημαντικά τα συμπτώματα
του φόβου και της ανησυχίας. Το ζώο γίνεται
πολύ επιθετικό και δαγκώνει στην κυριολεξία ότι
βρεθεί μπροστά του, αντικείμενα, άλλα ζώα και
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του αφεντι-
κού του αλλά και του εαυτού του προκαλώντας
σοβαρούς αυτοτραυματισμούς. Από το στόμα του
ζώου ρέουν άφθονα σάλια που αδυνατεί να τα κα-
ταπιεί λόγω σπασμού των μυών της κατάποσης.
Για το λόγο αυτό επίσης δεν μπορεί να πιει – να
καταπιεί νερό και ως εκ τούτου εμφανίζει έντο-
νη δίψα. Στη θέα του νερού, του προκαλείται
υπερδιέγερση. Αυτό το αντιλαμβάνονται συχνά
οι άνθρωποι ως υδροφοβία. Επίσης, λόγω της πα-
ράλυσης των φωνητικών χορδών το γαύγισμά του
αλλάζει ηχητικά και μεταβάλλεται σε βραχνό και
τραχύ ουρλιαχτό. Οι σκύλοι που βρίσκονται σε
αυτή τη φάση περιφέρονται διατρέχοντας συχνά
μεγάλες αποστάσεις μακριά από το σπίτι τους και
επιτίθενται σε όσα ζώα ή ανθρώπους συναντή-
σουν στο δρόμο τους. Στη συνέχεια ακολουθεί μια
φάση γενικευμένων σπασμών, μυϊκής αταξίας και
παράλυσης του σώματος και των άκρων που κα-
ταλήγει στο θάνατο του ζώου.

Εκτός από την παραπάνω μορφή της λύσσας
που χαρακτηρίζεται από υπερδιέγερση και επι-
θετικότητα, συχνά παρατηρείται και η καταθλι-
πτική μορφή όπου η περίοδος της υπερδιέγερσης
είτε είναι πολύ βραχεία ή δεν εμφανίζεται κα-
θόλου. Στη μορφή αυτή παρατηρείται παράλυση
του τραχήλου και των μυών της κατάποσης που
συνοδεύεται από άφθονη σιελόρροια. Πολλοί ιδιο-

κτήτες πιστεύουν ότι ο σκύλος τους κατάπιε κά-
ποιο κόκαλο και προσπαθούν να το βγάλουν για
να βοηθήσουν το ζώο, εκθέτοντας έτσι τον εαυ-
τό τους στη μόλυνση. Η νόσος συνεχίζεται με πα-
ράλυση των άκρων, γενικευμένη παράλυση και θά-

νατο. Η διάρκεια της νόσου κυμαίνεται από 1-11
ημέρες.

Στις γάτες: Στις γάτες η λύσσα εμφανίζεται
με την μανιακή μορφή, με τα ίδια συμπτώματα που
εμφανίζεται και στο σκύλο. Μετά από την περίοδο
υπερδιέγερσης, ακολουθεί παράλυση του οπί-
σθιου τρίτου του σώματος.

Μέτρα αντιμετώπισης: Σε χώρες ή περιοχές
όπου ενδημεί η λύσσα είναι απαραίτητο να λαμ-
βάνονται αυστηρότατα υγειονομικά και διοικητι-
κά μέτρα για την επιδημιολογική διερεύνηση, την
πρόληψη και την καταπολέμηση της νόσου. Τα μέ-
τρα αυτά συνοψίζονται παρακάτω: 

Γενικά μέτρα 
1. Σήμανση, καταγραφή και προληπτικός αν-

τιλυσσικός εμβολιασμός όλων των δεσποζόμενων
σκυλιών και γάτων (δημιουργία βιολογικού φραγ-
μού). 

2. Μείωση του αριθμού των αδέσποτων σκύ-
λων και γάτων. Εφόσον υπάρχουν ζωοφιλικά σω-
ματεία στην περιοχή θα πρέπει να διενεργείται
εμβολιασμός και στείρωση με την συνεργασία και
ευθύνη των σωματείων και με την άμεση οικο-
νομική συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, όσων ζώων κυκλοφορούν ελεύθε-
ρα. Βασική προϋπόθεση, βέβαια, είναι ότι η όλη
διαδικασία πρέπει να τελεί υπό την εποπτεία των
τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών. 

3. Ενημέρωση των κατοίκων της χώρας να εμ-
βολιάζουν τα ζώα τους και να αναφέρουν αμέσως
στις αρχές (αστυνομία, κτηνιατρική υπηρεσία,
υγειονομικές αρχές) κάθε περίπτωση δαγκώμα-
τος σε ανθρώπους ή άλλα ζώα. Ιδιαίτερη ενημέ-
ρωση στους κυνηγούς και συστάσεις να εμβο-
λιάζουν τους σκύλους τους. 

4. Όσοι εργάζονται κοντά σε ζώα (κτηνίατροι,
βοηθοί, υπάλληλοι κυνοκομείων, δασικοί υπάλ-
ληλοι που ασχολούνται με άγρια ζώα καθώς και
το προσωπικό των εργαστηρίων που χειρίζονται
παθολογικό υλικό), θεωρούνται άτομα υψηλού
κινδύνου και πρέπει να εμβολιάζονται προληπτικά
κατά της λύσσας. 

5. Ετοιμότητα των Εθνικών ή τοπικών Κτη-
νιατρικών Εργαστηρίων για την έγκαιρη και ακρι-
βή διάγνωση της μόλυνσης σε κατοικίδια και
άγρια ζώα. 

6. Εκπαίδευση γιατρών, κτηνιάτρων, εργα-
στηριακού προσωπικού, αλλά και ενημέρωση
του ευρύτερου πληθυσμού για την έγκαιρη ανα-
γνώριση των συμπτωμάτων σε ανθρώπους και
ζώα. 

7. Εφόσον διαπιστωθεί λύσσα των άγριων

ζώων, θα πρέπει να ενημερώνεται ο αγροτικός
πληθυσμός, οι υπηρεσίες τουρισμού, οι κυνηγοί
και όλοι εκείνοι που εργάζονται σε δασικές πε-
ριοχές. 

Ιστορικά στοιχεία - γεωγραφική εξάπλωση:
Η Λύσσα πιστεύεται ότι υπήρχε από το 2300 π.Χ.
στη Μεσοποταμία. Στην Ελλάδα την περιέγραψε
για πρώτη φορά ο Δημόκριτος το 500 π.Χ. , ο Αρι-
στοτέλης επεσήμανε τη μετάδοσή της μέσω δηγ-
μάτων. Αναφέρεται στην Ηλιάδα του Ομήρου, από
όπου φαίνεται ότι η λύσσα ενδημούσε στη χώρα
μας από τον 10ο αιώνα π. Χ. 

Ο ιός της λύσσας σήμερα βρίσκεται σε όλη τη
Γη εκτός της Ανταρκτικής. Για τον έλεγχό της
απαιτείται συνεχής ενημέρωση και εγρήγορση
των πολιτών, έτσι έχει καθιερωθεί η 28η Σε-
πτεμβρίου ως “Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης
της Λύσσας” με διάφορες εκδηλώσεις. 

Στην περιοχή των Βαλκανίων η Λύσσα είναι
σε ενζωοτική – ενδημική μορφή, εκτός της χώ-
ρας μας που δεν είχε εμφανιστεί τα τελευταία 35
σχεδόν χρόνια (από το 1987). Από το 2012
όμως πέρασε από τα βόρεια σύνορά μας στην πε-
ριοχή της Μακεδονίας, όπου και εμφανίστηκαν
κρούσματα σε πληθυσμούς άγριων ζώων (σε αλε-
πούδες, σκύλους, γάτες). Μέχρι τις μέρες μας
(Ιούνιος 2013) δυστυχώς έχουν υπάρξει πάνω από
20 επιβεβαιωμένα κρούσματα θετικά στον ιό της
Λύσσας μέχρι την περιοχή των Τρικάλων (Απρί-
λιος 2013). (http://www.keelpno.gr/el).

Για το λόγο αυτό καλούμαστε όλοι σε εγρή-
γορση, να εφαρμόζουμε τα γενικά μέτρα πρό-
ληψης και κυρίως να εμβολιάζουμε συστηματικά
για τη Λύσσα τους οικόσιτους σκύλους και τις γά-
τες. Έτσι δημιουργείται μια ασπίδα προστασίας
– βιολογικός φραγμός για το γενικό πληθυσμό. 

Ενημέρωση μέσω διαδικτύου 
Έχει δημιουργηθεί από τον Παγκόσμιο Ορ-

γανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ένα ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣ-
ΣΑ,  το RABNET που αποτελεί μια τράπεζα
στοιχείων σε θέματα που αφορούν τη διάγνωση,
την επιτήρηση και τον έλεγχο της λύσσας στους
ανθρώπους και στα ζώα σε όλες σχεδόν τις χώ-
ρες του κόσμου. Θα βρείτε σχετικές χρήσιμες
πληροφορίες στις παρακάτω διευθύνσεις:

http://.who.int/rabies/rabnet 
 

http://www.cdc.gov/rabies/location/world/index.html 
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-

world/rabies-portal/ 
http://www.keelpno.gr/el, info@keelpno.gr 
http://www.hva.gr/index.php?topic=news_de-

tails&id=566 

Βιβλιογραφία διαθέσιμη

• Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσ-
σα των Ζώων:

Νεαπόλεως 25, Αγ. Παρασκευή, Αττικής,
τηλ. 210-6011 499

• Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) 

Τηλεφωνική επικοινωνία 24ώρου 210- 52 12
054 

Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη – Φραγκιαδάκη
Κτηνίατρος- Υγιεινολόγος
Αναπλ. Καθηγήτρια, ΓΠΑ

e-mail: eftychia.xylouri@yahoo.gr  
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Απαιτείται  εγρήγορση  για  τη  λύσσα.  
Επανεμφάνιση  σε  Μακεδονία  και  Θεσσαλια.  Αναλυτικά  στο  παρακάτω  άρθρο.

Η  λύσσα  στα  ζώα 



Παράκαμψη  κεντρικής  οδού  στα  Λαμπρέικα 
Συνεχίζονται οι εργασίες της παράκαμψης του κεντρικού δρόμου στα Λαμπρέικα,

με την κατασκευή νέου γεφυριού καθώς και την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο

βορεινό προβληματικό τμήμα του δρόμου, το οποίο κατά τους χειμερινούς μήνες συ-

νεχώς κατολισθαίνει.Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το χωριό μας καθώς η

διέλευση των οχημάτων από Ζαχάρω για Πλατιάνα δεν θα γίνεται από τον στενό δρό-

μο, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του χωριού. 

Ευχαριστούμε την Δημοτική Αρχή για την σημαντική αυτή παρέμβασή της. 
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ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΔΕΝΤΡΟ 
Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 και ώρα 20.30, στο θέατρο Δημο-

τικού Σχολείου ΔΕΛΑΣΑΛ Κυβέλης 19 στον Άλιμο, η σχολή χο-
ρού της Όλγας Χριστοφορίδου(εγγονής του συγχωριανού μας Σπύ-
ρου Λουμπή και κόρη της Διονυσίας Λουμπή-συζύγου Φαίδωνα Χρι-
στοφορίδη) μας συγκίνησε με την χορευτική παράσταση που σαν
τίτλο είχε << Το Τελευταίο Δέντρο>>.

Η παράσταση ήταν αφιερωμένη στο πανέμορφο Δάσος της
Στροφυλιάς που κάηκε και ξαναγεννήθηκε…

Το Α’ μέρος ήταν τα Latin τμήματα(χορογραφίες Χριστιάνα Κα-
τσοπούλου), ακολούθησε το Β’ μέρος με χορευτικά θέματα
όπως,

1. Ωραιόδασος
2. Λουλούδια
3. Πεταλούδες
4. Ωραιόδασος
5. Εμπρηστές(χορογραφίες Γιάννης Παπουτσής)
6. Φωτιά
7. Τελευταίο δέντρο και εμπρηστές χορεύουν
8. Δασοφύλακες
9. Στάχτες
10. Σποράκια
11. Βροχή
12. Ουράνιο τόξο
13. Αναγέννηση
Μας ταξίδεψαν σχεδόν έξι χρόνια πριν και πλημμύρισαν το θέ-

ατρο με μουσική, χορό, συγκίνηση και αγάπη για το περιβάλλον.
Την εικαστική επιμέλεια και τις χορογραφίες έκανε η Όλγα Χρι-

στοφορίδου. Πρόκειται για μια αξιόλογη καλλιτέχνη, χορεύ-
τρια,χορογράφο και δασκάλα χορού που με το ταλέντο και την
σκληρή δουλειά της παράγει πολιτισμό στα Νότια προάστεια της
Αττικής.

Ευχαριστούμε θερμά την Όλγα Χριστοφορίδου και την μητέ-
ρα της, Διονυσία Λουμπή-Χριστοφορίδου, για την τιμή που μας έκα-
νε να παρακολουθήσουμε αυτή την υπέροχη χορευτική παράσταση
που ήταν γεμάτη αγάπη και ελπίδα για τον τόπο μας. 

Ω
ς γνωστό ο κεντρικός δρόμος
που ενώνει τη Μάκιστο με τη
Ζαχάρω μετά τις φωτιές του

2007 παρουσιάζει σε αρκετά τμήματά
του σοβαρά προβλήματα από καθιζή-
σεις, με αποτέλεσμα το χειμώνα η

επικοινωνία με την έδρα του Δήμου να
γίνεται δύσκολα και επικίνδυνα. Η Δι-
εύθυνση Τεχνικών Έργων Ηλείας  γνω-
ρίζοντας το πρόβλημα αυτό  διέθεσε το
ποσό των 100.000 € για επισκευές. Το
έργο ανέλαβε η εργολάβος κα Μαρία
Τζάνα ξεκινώντας τις εργασίες μετά το
Πάσχα από Μάκιστο προς Ζαχάρω.

Στο τμήμα εντός του οικισμού της Μα-
κίστου από πλατεία έως Άϊ Γιώργη μή-
κους 700 μέτρων περίπου  έγιναν επι-
σκευές, ανοίχθηκαν τα γρανιά και
στρώθηκε νέος ασφαλτοτάπητας. Επί-
σης αποκαταστάσεις του ασφαλτοτά-

πητα έγιναν και σε άλλα μικρότερα τμή-
ματα του δρόμου. 

Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Κα-
λογερόπουλο και την υπεύθυνο μελε-
τητή κ. Παναγιωτοπούλου, Πολ. Μη-
χανικό της παραπάνω υπηρεσίας για το
ενδιαφέρον τους αυτό. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 
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ΠΛΑΤΙΑΝΑ 

ΤΟ  ΧΩΡΙΟ�   ΜΟΥ  (Η  ΠΑΤΡΙΚΗ  ΜΟΥ  ΓΗ):
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Τη γη όπου γεννήθηκα

πολύ έχω αγαπήσει

και τώρα που δεν την πατώ

την έχω επιθυμήσει.

Είναι η γη που άνδρωσε 

το παιδικό μου σώμα, 

το πατρικό το έδαφος 

το πατρικό το χώμα

Γη πατρική, σ’αγάπησα, 

σε βλέπω στα όνειρά μου 

και με κλειστά τα μάτια μου 

εσύ στέκεις μπροστά μου.

Εκεί στο κάστρο του χωριού

αν θα ξανα ανέβω, 

ούτε για τον Παράδεισο 

θα θέλω να κατέβω.

Στο Κοιμητήριο του χωριού

το βλέμμα μου κοιτάει, 

που των γονιών τα κόκκαλα 

εκείνο τα φυλάει.

Το εξοχικό σπιτάκι μου

και δίπλα του η βρύση

με το νερό το δροσερό 

θέλει να με δροσίσει

Στέκονται μεσ’ τη μνήμη μου 

ευφραίνουν την καρδιά μου, 

σαν τότε που επίστευα 

πως όλα ήταν δικά μου.

Και από κοντά ο πλάτανος 

και η πλούσια σκιά του 

με τράβαγε φιλόξενα 

στην όμορφη αγκαλιά του 

Τα λάθη των πολιτικών 

και η αδιαφορία 

διώξαν τους νέους του χωριού 

και αφήσαν γηρατεία.

Σπιτάκι, λόφοι, ρεμματιές 

και αν είμαι μακρυά σας 

η σκέψη μου τ’ ορκίζομαι 

ευρίσκεται κοντά σας.

Και αν ποτέ σε ξένη γη 

τα κόκκαλά μου αφήσω 

με το πνεύμα το αθάνατο 

κοντά σας θα γυρίσω.

Κοντά στη μάννα τη γλυκειά 

τον τρυφερό πατέρα 

για να με προστατεύουνε 

πάντα νύχτα κα μέρα.

Τους στίχους έγραψε ο σήμερα

Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος

Φωτίου Σπηλιόπουλος, γεννηθείς

στους πρόποδες του Αιπίου, στη συ-

νοικία «Παναγιά» των Τρυπών (νυν

Χρυσοχωρίου). Είχε φύγει από το

χωριό το 1953, 21 ετών. Αργότερα,

μπήκε στο σώμα της Αστυνομίας Πό-

λεων και, το 1980 περίπου, Αστυ-

νόμος, νοσταλγώντας την πατρώα

γη, έγραψε σε ποιητικό πτερόεντα

λόγο τα συναισθήματά του.  

Τ.Κ. 

ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΟ  ΑΙΠΥ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η

εκδρομή στο ΑΙΠΥ που το Δ.Σ είχε
προγραμματίσει ,την Τρίτη του Πά-
σχα 7/5/2013.

Μας δόθηκε η ευκαιρία για μια
ακόμη φορά να βρεθούμε όλοι μαζί
στο ιερό αυτό χώρο.

Μικροί-μεγάλοι-παιδιά αλλά και
γέροντες ήταν όλοι εκεί, άλλοι με

αυτοκίνητο,άλλοι με μηχανή και άλ-
λοι με τα πόδια λίγο ή πολύ.Πλού-
σιο το κρασί,οι μεζέδες αλλά και οι
κουραμπιέδες.

Την παράσταση έκλεψε ο συμ-

πατριώτης μας Χρήστος Βλάχος
που ανέβηκε και κατέβηκε όλη την
διαδρομή με τα πόδια τεστάροντας
έτσι τις αντοχές του και δίνοντας το

καλό παράδειγμα σε όλους εμάς.
Εκείνο που είχε ιδιαίτερη σημα-

σία είναι ότι συμμετείχαν για πρώ-
τη φορά άνθρωποι απ’όλα τα γύρω
χωριά, με τους Προέδρους των Συλ-

λόγων Αρτέμιδας, Χρυσοχωρίου,
Ζαχάρως, Πλαστιάνας, Μακίστου 

Απέστειλε χαιρετισμό ο ανα-
πληρωτής Δήμαρχος Ζαχάρως κ.
Λαμπρόπουλος Λάκης. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωριτών κα. Τούλα Κυριακοπούλου, 
Ζαχάρως κ. Βασίλης Φουρλής, Πλατιάνας κ. Γιάννης Κωτρέτσος με τον

εγγονό του, Μακισταίων κ. Φώτης Βλάχος και κ. Νώντας Πόθος 
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Μ
ια σημαντική εξέλιξη που έλαβε χώρα
στο χρονικό διάστημα που έχουμε να
επικοινωνήσουμε, είναι η νέα ρύθμιση

που φέρνει το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά τα
στεγαστικά δάνεια, και το οποίο αναμένεται να
δώσει πραγματική ανάσα σε πολλούς δανει-
ολήπτες. Όσοι εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση που
απευθύνεται σε μισθωτούς, συνταξιούχους αλλά
και ανέργους με χαμηλά εισοδήματα, κερδίζουν
την επιμήκυνση του στεγαστικού τους δανείου
κατά τέσσερα χρόνια με το ίδιο επιτόκιο κατα-
βάλλοντας ως δόση έως και το 30% του μηνιαίου
εισοδήματος τους, ενώ οι άνεργοι με χαμηλό ή
μηδενικό εισόδημα δεν θα πληρώνουν τόκους για
έξι από τους 48 μήνες της ρύθμισης. Ωστόσο, και
κάνοντας μια μικρή κριτική για το νέο νομοσχέ-
διο, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος σε αυτή
τη ρύθμιση είναι αρκετά αυστηρά, και οπωσδή-
ποτε δε καλύπτουν το τεράστιο πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί με την αδυναμία πληρωμής του
συνόλου των υποχρεώσεων των δανειοληπτών.

Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι προ-
ϋποθέσεις:

1) Το καθαρό εισόδημα να έχει μειωθεί του-
λάχιστον κατά 20% από το 2009 και να μην υπερ-
βαίνει σε ατομικό επίπεδο τα 15.000 ευρώ και σε
οικογενειακό τις 25.000 ευρώ. Για οικογένειες με
τρία παιδιά και πάνω το εισοδηματικό κριτήριο
ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ, ομοίως και για δα-
νειολήπτες με ποσοστό αναπηρίας πάνω από
67%.

2. Να υπάρχει προσημείωση (εμπράγματη
εξασφάλιση) επί της πρώτης κατοικίας.

3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας,
η οποία είναι υποθηκευμένη για να καλύπτει το
δάνειο να μην  ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και για
όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, να μην
ξεπερνά σε καμμία περίπτωση το ποσό των
200.000 ευρώ.

4. Παράλληλα η αντικειμενική αξία της συ-

νολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην
ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και τις 300.000 ευρώ
αντίστοιχα για τρίτεκνες οικογένειες.

5. Ο οφειλέτης να μην διαθέτει πάνω από
10.000 ευρώ (και 15.000 ευρώ για τρίτεκνους) σε
συνολικές καταθέσεις και κινητές αξίες (μετοχές,
αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα). 

6. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφα-
λαίου του δανείου που έχει λάβει ο οφειλέτης να
μην υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση το ποσό
των 150.000 ευρώ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το εισόδημα
που θα λαμβάνεται υπόψη είναι το καθαρό και όχι
το μικτό, δηλαδή το εισόδημα μετά την αφαίρε-
ση των κρατήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία,
του φόρου εισοδήματοις και της έκτακτης ει-
σφοράς.

Η τράπεζα, εφόσον ο δανειολήπτης πληροί
τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα πρέπει σε
διάστημα το αργότερο 55 ημερών να τον καλέ-
σει για να υπογράψουν νέα σύμβαση που θα πε-
ριλαμβάνει την καταβολή χαμηλών δόσεων για
την περίοδο των 48 μηνών. Θα πρέπει να τονι-
στεί ότι αν στη διάρκεια του προγράμματος, με-
ταβληθεί το εισόδημα του οφειλέτη τότε αυτό
επαναπροσδιορίζεται αναλόγως. Ο δανειολήπτης
οφείλει να ενημερώσει την τράπεζα σχετικώς σε
έναν μήνα από τη μεταβολή. Η τράπεζα μπορεί
μία φορά τον χρόνο να ζητά την επανυποβολή
του συνόλου των δικαιολογητικών. Το πιο ση-
μαντικό σημείο είναι ότι κατά τη διάρκεια του
προγράμματος η τράπεζα δεν μπορεί να καταγ-
γείλει τη δανειακή σύμβαση του δανειολήπτη ή
να κινηθεί είτε δικαστικά είτε με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο εναντίον του.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει δύο κατη-
γορίες εισοδηματικών κριτηρίων με βάση τις οποί-
ες θα καθορίζεται το επιτόκιο αποπληρωμής για
τους 48 μήνες της ρύθμισης. Μισθωτοί και συν-
ταξιούχοι με εισόδημα 15.000 (ατομικό) ή 25.000
ευρώ (οικογενειακό) και τρίτεκνοι (5.000 ευρώ

επιπλέον για κάθε παιδί) ή ανάπηροι θα συνεχί-
σουν να πληρώνουν τους τόκους που προβλέ-
πονται στη σύμβασή τους.

Άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι με ατο-
μικό καθαρό εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ (ατο-
μικό) και χαμηλότερα των 15.000 ευρώ (οικογε-
νειακό) θα πληρώνουν δόση με επιτόκιο 1,25%
(βασικό επιτόκιο ΕΚΤ συν 0,75%), εφόσον δεν
ορίζεται χαμηλότερη στη σύμβαση. Η υπερβάλ-
λουσα διαφορά επιτοκίου, αν προκύπτει, μετα-
ξύ του 1,25% και του επιτοκίου προ της ρύθμι-
σης, δεν επιβαρύνει τον δανειολήπτη για το
48μηνο ούτε και μετά το τέλος της. Η διαφορά
της μηνιαίας δόσης κεφαλαιοποιείται και απο-
πληρώνεται μετά την περίοδο των 48 μηνών.

Για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα ρυθ-
μίσεων, θα πρέπει να υποβάλει τον πλήρη φάκελο
με τα στοιχεία του και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά καθώς  και αναλυτικό αίτημα για τη χρο-
νική διάρκεια της περιόδου χάριτος την οποία επι-
θυμεί. Επίσης υποχρεούται να υποβάλει μια
υπεύθυνη δήλωση περιουσιακών στοιχείων και
με πλήρη περιγραφή των οφειλών του προς
όλους τους δανειστές, με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής του από κάποια δημόσια υπη-
ρεσία. Η τράπεζα έχει προθεσμία να επεξεργα-
στεί την αίτηση μέσα σε 25 εργάσιμες ημέρες
από την υποβολή της από τον οφειλέτη, και αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις τον καλεί να υπο-
γράψει τη νέα σύμβαση ρύθμισης του δανείου
του μέσα σε ένα μήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως
γίνονται προσπάθειες για χαλάρωση κάποιων από
τις παραπάνω προϋποθέσεις, εντούτοις κάτι τέ-
τοιο φαντάζει αρκετά δύσκολο καθώς οι εντολές
από τη Τρόικα για μη αύξηση τους κόστους του
προγράμματος ρύθμισης δανείων για τα τραπε-
ζικά ιδρύματα  είναι σαφής και δεν αφήνουν πολ-
λά περιθώρια αισιοδοξίας για αλλαγή τους.

Εύχομαι σε όλους σας ένα πραγματικά όμορ-
φο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΑΝΕΙΩΝ  ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΑΘΗΝΩΝ  &  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Γκαλά Όπερας 

3 Αυγούστου στο Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης 
Σολίστ: Cellia Costea- υψίφωνος, Δημήτρης Πλατανιάς-βαρύτονος
Συμμετέχει: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Μουσική διεύθυνση: Βασίλης Χριστόπουλος

«Αναγεννημένο» –ύστερα από 2.300 χρόνια σιωπής– το θέατρο της αρ-
χαίας Μεσσήνης ετοιμάζεται να γιορτάσει τα «θυρανοίξιά» του. Στις 3 Αυ-
γούστου 2013 θα υποδεχθεί τους επισκέπτες του με ένα λαμπρό γκαλά όπε-
ρας. Η ανθρώπινη φωνή θα ξανακουστεί στο αρχαίο θέατρο, καθώς δύο καλ-
λιτέχνες διεθνούς φήμης, η Τσέλια Κοστέα και ο Δημήτρης Πλατανιάς, θα ερ-
μηνεύσουν άριες του Βέρντι και του Πουτσίνι. Την Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών διευθύνει ο Βασίλης Χριστόπουλος. Για την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση
συνεργάζονται το Σωματείο «Διάζωμα», το Φεστιβάλ Αθηνών, η ΚΟΑ, η Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Μεσσήνης και η ΛΗ’ Εφορεία Αρχαιοτή-
των.

Σταύρος Μπένος 
Τιμές εισιτηρίων
Ζώνη Α: 35€
Ζώνη Β: 20 €
Φοιτητικό/65+: 15€
Ανέργων: 5€
ΑΜεΑ: 5€ 
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Στις 9/6/2013 στην κεντρική πλα-
τεία του Δήμου Βύρωνα, ο Σύλλογος
Ολυμπίων διοργάνωσε έκθεση φωτο-

γραφίας με πολλή μεγάλη επιτυ-
χία,καθώς πλήθος κόσμου συνέρευσε
σε αυτή.Στην έκθεση παρουσιάστηκαν
φωτογραφίες από την περιοχή της
Επαρχίας Ολυμπίας.

Από το χωριό μας συμμετείχαν με
φωτογραφίες οι συμπατριώτες μας
Στάθης Κοκκαλιάρης, Δήμητρα Κοκ-
καλιάρη, και η Σπυριδούλα Αθανασο-

πούλου, κόρη του Βασίλη Αθανασό-
πουλου. Από τις 130 φωτογραφίες
που προσφέρθηκαν επιλέχθηκαν 73

μέρος των οποίων ήταν και φωτο-
γραφίες των παραπάνω συμπατριω-
τών μας. Τέλος, οι φωτογραφίες θα
εκτεθούν στο Φεστιβάλ Παραδοσιακής
Οικονομίας και Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς που θα πραγματοποιηθεί στις
31/7 και 1/8/2013 όπου και θα βρα-
βευθούν οι τρεις καλύτερες. 

Έκθεση  φωτογραφίας 

Τρενοτεχνείο
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

Νίκος  Καλογερόπουλος 
Ηθοποιός -  Τραγουδοποιός 

Ο ιστορικός Σύλλογος των εν Αθήναις Ζαχαραίων, ο οποίος

και βρισκόταν από τις αρχές του έτους υπό Προσωρινή Διοίκη-

ση, προέβη σε διαδικασία ανάδειξης της νέας διοίκησής του σε

Γενική Συνέλευση που διεξήχθη την Κυριακή, 26 Μαΐου 2013, στα

γραφεία του στην Καλλιθέα Αττικής.

Στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, 140 μέλη του, διακα-

τεχόμενα από αίσθημα ανανέωσης, επέλεξαν τους νέους αντι-

προσώπους τους προκειμένου να θέσουν σε νέες βάσεις την λει-

τουργία του.

Κατόπιν τούτων, την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013, το νέο Δ.Σ. συγ-

κροτήθηκε σε σώμα, με αποτέλεσμα σήμερα να απαρτίζεται από

τους: 1/ Βασίλειο Κωνσταντίνου Φουρλή (Πρόεδρο), 2/ Μάριο Δη-

μητρίου Σωτηρόπουλο (Αντιπρόεδρο), 3/ Γεώργιο Παναγιώτου Τζε-

βελέκο (Γενικό Γραμματέα), 4/ Ιωάννη Πολυζώη Αποστολόπου-

λο (Ταμία), 5/ Αγγελική – Ελένη Χρήστου Μπιτζούνη (Έφορο), 6/

Ιωάννη Χρήστου Τσιρώνη (Μέλος), 7/ Ευστάθιο Αντωνίου Φω-

τόπουλο (Μέλος), 8/ Πάνο Ηλία Φωτόπουλο (Μέλος),  9/ Γεωρ-

γία Διονυσίου Χριστοδουλοπούλου (Μέλος). 

Στόχος του προσφάτως αναδειχθέντος Δ.Σ. είναι η προσέλ-

κυση νέων μελών και η ουσιαστική δράση προς την κατεύθυν-

ση της συσπείρωσης των εν Αθήναις Ζαχαραίων αλλά και της ανά-

δειξης των δυνατοτήτων της πόλης της Ζαχάρως.

Τηλ. επικοινωνίας: 6945596734 (Πρόεδρος), 6942408409

(Γενικός Γραμματέας)

e-mail: syllogos.zacharaion@gmail.com 

Εκ Μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Φουρλής Γεώργιος Τζεβελέκος 

Ανακοίνωση  του  Συλλόγου  
Ζαχαραίων  Ολυμπίας

περί  αναδείξεως  νέου  Δ.Σ. 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημ. Μανώλης (Συλλ. Γραικαίων)

2. Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κων. Σμυρνής (Συλλ. Λυνιστιάνων)

3. Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτ. Βλάχος (Συλλ. Μακισταίων)

4. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγαθ. Παναγούλιας (Συλλ. Μινθίων)

5. ΤΑΜΙΑΣ: Ευαγγελία Αδαμοπούλου (Συλλ. Φριξαίων)

6. ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Διομ. Μπίθας (Συλλ. Καλλιθεατών)

7. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: Δημ. Σωτηρόπουλος (Συλλ. Ζαχαραίων

8. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αθαν. Τράπαλης (Συλλ. Ανδριτσάνων)

9. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γεώρ. Παπαγρηγορίου (Συλλ. Δαφνουλαίων)

10. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δημ. Μπίθας (Συλλ. Λιβαδακιωτών)

11. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παν. Κάπος (Συλλ. Νεοχωριτών)

12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κων. Δαβιλάς (Συλλ. Μυλιωτών)

13. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κων. Καλδέρης (Συλλ. Φιγαλαίων)

14. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παν. Κοκλαμάνης (Συλλ. Μπισχιναίων)

15. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πάνος Φωτόπουλος (Συλλ. Ζαχαραίων) 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

«Η  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΠΡΟΟΔΟΣ»
Αρχαιρεσίες  της  19-05-2013

Το νέο Δ.Σ. 

Ένας μεγάλος πολυχώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοίγει στις 12 Ιου-

λίου 2013. Ο γνωστός σε όλους μας ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος ξεκι-

νάει ένα μοναδικό Πολιτιστικό συγκρότημα για την δυτική Πελοπόννησο με

έργα του, που ο ίδιος θα ερμηνεύει σε ένα χώρο 7 στρεμμάτων. Στο κέντρο

της Κυπαρισσίας, στις αποθήκες του τρένου που πλέον δεν λειτουργούν. 

Ευχόμαστε στο Νίκο τα καλύτερα και προτρέπουμε τους φίλους μας να επι-

σκεφτούν το χώρο. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. 



Ε
πί τρία χρόνια και μετά την υπογραφή
του κάθε μνημονίου, κορυφαίοι κυ-
βερνητικοί παράγοντές μας διαβεβαι-

ώνουν με τρόπο κατηγορηματικό, ότι «βλέ-
πουν φως στο βάθος του τούνελ», ότι «οι θυ-
σίες του λαού δεν πάνε χαμένες», ότι «τα δύ-
σκολα πέρασαν» κ.τ.λ. κ.τ.λ. !!!

Εδώ προβάλλει το εξής αμείλικτο ερώτη-
μα: Εκείνο το πολυπόθητο και ελπιδοφόρο
φως στο τούνελ, μέσα στο οποίο πορευόμα-
στε στα τυφλά, που παρατηρεί η πολιτική μας
εξουσία, πώς δεν το βλέπουν οι όλοι παρα-
κάτω;:

α) Οι στρατιές των εξαθλιωμένων ανέργων
που αγγίζουν το 1,5 εκατ. και ζουν μέσα στην
ανέχεια, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια
και αγκομαχούνε να σηκώσουν το βαρύ
σταυρό της σκληρής και εξουθενωτικής δο-
κιμασίας

β) Οι άνεργοι νέοι μας, οι οποίοι αναγκά-
ζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους
και να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης
για την επαγγελματική τους αποκατάσταση,
αφού η χώρα τους, τους στερεί το ιερό δι-
καίωμα και το υπέρτατο αγαθό της εργασίας
και έτσι χάνεται το πολύτιμο παραγωγικό κε-
φάλαιο

γ) Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποί-
οι με τις αλλεπάλληλες περικοπές και μει-
ώσεις του εισοδήματός τους και την εξον-
τωτική φοροεπιδρομή, βλέπουν με αγανά-
κτηση να ανατρέπεται η ζωή τους και να ζουν
στην ένδεια και τη φτώχεια

δ) Τα αναρίθμητα υπερχρεωμένα νοικο-
κυριά, τα οποία πνίγονται από τα δυσβάστα-
χτα χρέη και τα απανωτά χαράτσια που τους
απομυζούν το πενιχρό τους εισόδημα, με συ-
νέπεια να αντιμετωπίζουν αδιέξοδες συνθή-
κες διαβίωσης, αφού αδυνατούν να καλύψουν
τις στοιχειώδεις οικογενειακές ανάγκες

ε) Οι χιλιάδες οικογένειες που ζουν στο
σκοτάδι λόγω διακοπής της παροχής ρεύμα-
τος, επειδή δεν μπορούν να εξοφλήσουν το
λογαριασμό της ΔΕΗ. 

στ) Τα μικρά παιδιά που λιποθυμούν στο
σχολείο, αφού οι οικογένειές τους αδυνατούν
να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα της βασικής
διατροφής 

ζ) Οι ουρές των συνανθρώπων μας που συ-
νωστίζονται στα συσσίτια για ένα πιάτο φα-
γητό

η) Οι μικροϊδιοκτήτες που στενάζουν να
πληρώσουν τα χαράτσι για το διαμερισματάκι
που απόκτησαν με στερήσεις και θυσίες που
ήταν για αυτούς όνειρο ζωής

θ) Οι ανήμποροι συνάνθρωποί μας με
αναπηρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οξύτατα
προβλήματα εξαιτίας του ότι, εδώ και μεγά-
λο χρονικό διάστημα, έχει κοπεί η χορήγηση
της αναπηρικής παροχής ενόψει της επανε-
ξέτασης τους από Υγειονομική Επιτροπή, η

οποία καθυστερεί δραματικά με αποτέλεσμα
αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε από-
γνωση.

Ι) Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων,
που είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι
οποίοι όταν χρειαστεί  να ζητήσουν ιατρο-
φαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλψη,
υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία, που προ-
σβάλλεται βάναυσα η προσωπικότητά τους.

κ) Οι άμοιροι συνάνθρωποί μας του ιδιω-
τικού τομέα που προστίθενται κάθε μέρα στην
εκατόμβη των ανέργων.

λ) Οι επιχειρηματίες, που βλέπουν με
θλίψη και αποκαρδίωση τις δουλειές τους να
υφίστανται καθίζηση και απελπισμένα οδη-
γούνται στο κλείσιμο των επιχειρήσεων τους,
ζώντας εφιαλτικές καταστάσεις, ενώ ορι-
σμένοι από αυτούς έχουν προστεθεί στον κα-
τάλογο των αυτοχείρων.

μ) Ο απροστάτευτος ελληνικός λαός, ο
οποίος τα τελευταία χρόνια δέχεται διαδοχικά
πλήγματα από τις αβάσταχτες φορολογικές
επιβαρύνσεις (απανωτές αυξήσεις ΦΠΑ, χα-
ράτσια για τα ακίνητα, έκτακτες εισφορές,
μείωση του αφορολόγητου ποσού, αύξηση
του φόρου με αλλεπάλληλες προς το χειρό-
τερο αλλαγές της φορολογικής κλίμακας, μει-
ώσεις και καταργήσεις σε μια σειρά φοροα-
παλλαγών κοινωνικού χαρακτήρα, κ.α.)

Αλήθεια πώς δεν είδαν εκείνο το σωτήριο
φως, όλοι εκείνοι οι δύστυχοι, που ξεπερνούν
τις 5.000, οι οποίοι υπό το βάρος των ανεξέ-
λεγκτων υποχρεώσεων και βυθισμένοι στην
απόγνωση και την απελπισία, έκαναν εκείνο
το απονενοημένο διάβημα και εγκατέλει-
ψαν τα εγκόσμια με τον πιο τραγικό τρόπο; 

“Τα δύσκολα πέρασαν”. Πόσο ειρωνικό
ακούγεται! Άραγε, που βασίζεται η εκτίμηση
εκείνων που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, όταν
τα δεινά δεν έχουν τελειωμό, ούτε φαίνεται
χαραμάδα ελπίδας στον ορίζοντα;

Οι κυβερνώντες διατείνονται ότι απετρά-
πη η χρεωκοπία της χώρας, ωστόσο πτώ-
χευσε ο λαός της, αφού τα σκληρά και πρω-
τοφανή μέτρα λιτότητας που έχουν επιβλη-
θεί , έχουν διαμορφώσει συνθήκες διαβίωσης,
οι οποίες μαρτυρούν ότι η ζωή του ελληνικού
λαού έχει γίνει αφόρητη και ανυπόφορη.

Για να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο, οφεί-
λει η Κυβέρνηση αποφασιστικά και αταλάν-
τευτα να προχωρήσει, χωρίς χρονοτριβή,
στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της
προγράμματος, με στόχο:

1. Την ουσιαστική μεταρρύθμιση του υπερ-
τροφικού, συγκεντρωτικού, σπάταλου και
αναποτελεσματικού Δημοσίου

2. Τη ριζική αναδιοργάνωση και εξυγίαν-
ση της σαθρής Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να
αρθούν οι υφιστάμενες παθογένειες και αγ-
κυλώσεις, να αναβαθμιστεί το λειτουργικό επί-
πεδο των Υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η

άρτια και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.
3. Τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού

μοντέλου και τη βελτίωση των υποδομών του
κράτους.

4. Τη θωράκιση των θεσμών για τη δια-
σφάλιση της δίκαιης, αδέκαστης και αμερό-
ληπτης λειτουργίας της, με γνώμονα την ίση
μεταχείριση όλων των πολιτών, χωρίς δια-
κρίσεις και χρηστικότητες.

5. Την καταπολέμηση της διαφθοράς, η
οποία είναι εκτεταμένη και έχει εξελιχθεί σε
ανοιχτή πληγή της κοινωνίας μας.

6. Τη δραστική αντιμετώπιση της γραφει-
οκρατίας, η οποία αποτελεί τη γάγγραινα της
Δημόσιας Διοίκησης, με ανυπολόγιστες δυ-
σμενείς επιδράσεις. 

7. Την αξιολόγηση των εκατοντάδων φο-
ρέων και οργανισμών του Δημοσίου και των
Δημοτικών επιχειρήσεων, με σκοπό την κα-
τάργηση εκείνων που δεν έχουν αντικείμενο,
άλλοι να συγχωνευτούν και εν πάση περι-
πτώσει να παραμείνουν σε λειτουργία, εκεί-
νοι που είναι βιώσιμοι και χρήσιμοι.

8. Τον έλεγχο των ελλειμματικών ΔΕΚΟ,
για την εξυγίανση όσων μπορούν να έχουν
θετικά αποτελέσματα και την κατάργηση
όλων των υπολοίπων. 

9. Την αξιοποίηση της κρατικής περιου-
σίας. 

10. Κ.Τ.Λ, Κ.Τ.Λ, Κ.Τ.Λ.   
Εφόσον υλοποιηθούν οι παραπάνω με-

ταρρυθμίσεις και όλες οι υπόλοιπες διαρ-
θρωτικές αλλαγές, θα πραγματοποιηθεί ο με-
γάλος εθνικός στόχος, για το νοικοκύρεμα
του Δημοσίου, τη δραστική περιστολή των
κρατικών δαπανών, τον έλεγχο του κρατικού
ελλείμματος, την αύξηση της παραγωγικό-
τητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας, ώστε η οικονομία να μπει σε τροχιά
σταθερότητας, να δημιουργηθούν ευνοϊκές
συνθήκες για επενδύσεις και να επιτευχθεί
ανάπτυξη, η οποία θα θέσει σε λειτουργία την
παραγωγική μηχανή και θα φέρει την ανά-
καμψη και την αναζωογόνηση.

Οφείλουμε όλοι μας, αφού ενστερνι-
στούμε τον μεγάλο εθνικό στόχο, να συνει-
δητοποιήσουμε το τεράστιο χρέος μας, να
συμβάλλουμε ομόθυμα και με όλες τις δυ-
νάμεις μας, στην επίτευξη  του επιδιωκόμε-
νου σκοπού, ώστε να ανασυρθεί η χώρα από
το βάλτο του μαρασμού και της κατάπτωσης
και ο ελληνικός λαός να απαλλαγεί από τη μι-
ζέρια και την αθλιότητα και να ανακτήσει τη
χαμένη του εθνική υπερηφάνεια και την πλη-
γείσα αξιοπρέπειά του. 

Άστρος, 13/5/2013

Αριστομένης Γρηγορόπουλος 
π. Γενικός Επιθεωρητής Πελ/σου 

Εθνικής Τράπεζας

ΤΟ  ΦΩΣ  ΣΤΟ  ΤΟΥΝΕΛ 
Tου Αριστομένη Γρηγορόπουλου 
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ΔΙΑΓΩΝ,  ΤΟ  ΠΟΤΑΜΙ  ΜΑΣ 

Ο
Διάγων, με κύρια πηγή τη «Σπηλιά»,  στα Μεσοβούνια του όρους
Μίνθη, ρέοντας προς βορράν εκβάλλει στον Αλφειό, κατάντικρυ
της εκβολής του ποταμού Ερυμάνθου, κατερχομένου από βορράν.

Οι δύο αυτοί ποταμοί, Ερύμανθος και Διάγων, αποτελούσαν κατά την αρ-
χαιότητα την ανατολική οριογραμμή μεταξύ Αρκαδίας και Ήλιδος, ο Διά-
γων δε μεταξύ Παρρασίας (οριζόμενης από Θεισόα-Αλιφείρα-Σέκουλα)
και Τριφυλίας (οριζόμενης από Νέδα προς νότον, Αλφειό προς βορράν,
Κυπαρισσιακό κόλπο προς δυσμάς και Διάγοντα-Νέδα προς ανατολάς). 

Ο Παυσανίας (2ος
αιώνας μ.Χ.), στο έργο
του «Ελλάδος περιήγη-
σις» VI 21.4, γράφει:
“………. κατὰ ταύτην
τὴν ἐπώνυμον τοῦ
λῃστοῦ δειράδα ποταμὸς
ἀπὸ μεσημβρίας κατιὼν
ἐς τὸν Ἀλφειὸν καταν-
τικρὺ τοῦ Ἐρυμάνθου
μάλιστα, οὗτός ἐστιν ὁ
τὴν Πισαίαν πρὸς Ἀρκά-
δας διορίζων, ὄνομα δέ
οἱ Διάγων…………….”.

Οι πρώτες πηγές του
Διάγοντα βρίσκονται ψηλά στο όρος Μίνθη, πάνω από το ιστορικό Αρά-
κλοβο (Χρυσούλι Ρέμα) και καθώς το ρέμα κατεβαίνει προς βορράν, μέσα
από ρεματιές, φαράγγια και κοιλάδες, εμπλουτίζεται με τα νερά πολυά-
ριθμων πηγών, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο δέχεται τα νερά πολυά-
ριθμων χειμάρρων και «φουσκώνει». Προχωρώντας μετά το κεφαλόβρυσο
της Σπηλιάς, ενώνεται με τον κλάδο που κατεβαίνει από τα Μυρώνια και
συνεχίζει μέχρι τον Αλφειό. Στη Μυθολογία, συνδέεται με τον μύθο της
νύμφης Μίνθης που ερωτεύτηκε τον Πλούτωνα και την πάτησε από ζη-
λοφθονία η Περσεφόνη. Γιαυτό ο Διάγων αναφέρεται και με το όνομα
«Αχέρων», ως πηγάζων από τον Άδη, δηλαδή την Μίνθη. Ο Στράβων (πε-
ρίπου 64 π.Χ. -23 μ.Χ.), «Γεωγραφικά Η» περίπου 20 μ.Χ., αναφέρει: 

Το ποτάμι μας, πέραν της σημασίας του ως φυσικού ορίου μεταξύ Τρυ-
πών (Χρυσοχωρίου) και Λογγού, αλλά και πιό πάνω μεταξύ των χωριών
Μίνθη και Μυρώνια, την αρχαία δε εποχή μεταξύ Τριφυλίας και Παρρα-
σίας (βλ. ανωτέρω), αποτελούσε για τα δύο εκατέρωθεν χωριά μας, Τρύ-
πες και Λογγό, πηγή πλούτου, προ πάντων όμως ομορφιάς και αναψυ-
χής. Ήσαν τα κυρίως χωριά που τον χρησιμοποιούσαν. Με τα άφθονα νερά
του ποτίζονταν τα χωράφια τους, μέχρι τη θέση “Λαγκαδούλια”, αλλά και
τα πολυάριθμα μεγάλα κοπάδια των ζώων και τα πολυάριθμα βόδια τους.
Επίσης, γινόταν “ψάρεμα” μικρών ψαριών (ιδιαίτερα την παραμονή της Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος στις 5 Αυγούστου) και καβουριών (κυρίως κατά
Μάϊο μήνα, η καβουρόπιττα μάλιστα ήταν από τις νοστιμότερες λιχου-
διές!). Επίσης, σημαντικό παραδοσιακό στοιχείο της οικιακής οικονομίας
των χωριών της Μακιστίας κοιλάδας μας, γενικώς, αποτελούσε η παρα-
γωγή νήματος σπάρτου, από τις πιό ευχάριστες και πιό κοινωνικές φά-
σεις της οποίας αποτελούσε το «κοπάνημα» στα νερά του ποταμού. Εκεί,
κυρίως εκατέρωθεν του παραδοσιακού δρόμου Τρυπών-Λογγού, πολλές
γυναίκες των δύο χωριών, κατά μήνα Αύγουστο, κτυπώντας και ξεπλέ-
νοντας στο άφθονο νερό τα προετοιμασμένα χειρόβολα, έβγαζαν τις ολο-
κάθαρες λευκοκίτρινες ίνες πάνω στα λεπτά στελέχη του σπάρτου, ενώ
αντιλαλούσαν τα τραγούδια τους μέσα στο ποτάμι. 

Κατεβαίνοντας, σε απόσταση 4 χιλιομέτρων περίπου από τη «Σπηλιά»,
υπήρχε έξοχο αλλά δυσπρόσιτο φαράγγι με αλληλουχία από ευμεγέθεις
πέτρινες φυσικές λίμνες με μικρότερες (σταμνιά) (υπάρχουν ακόμη) και
στο τέλος του φαρραγγιού υπέροχος καταρράκτης που έπεφτε από το
σταμνί «Γεράνια λίμνα» (ΕΙΚΟΝΑ 1). Λίγο πιό κάτω υπάρχει το λιθόκτι-
στο τοξωτό «Τρανό Γεφύρι», ερειπωμένο σήμερα (ΕΙΚΟΝΑ 2). Το Τρανό
Γεφύρι αποτελούσε βασικό σημείο διαβάσεως του Διάγοντα για όσους
μετέβαιναν από Πύργο – Αγουλινίτσα – Κρέσταινα – Ζαχάρω – Ανδρίτσαινα
(μουλαρόδρομος). Στο δρόμο αυτό, που ήταν ο κυριώτερος και επί αιώνες
(μάλλον χιλιετηρίδες) χρησιμοποιούμενος, υπήρχαν 3 χάνια στην περιοχή
των Τρυπών (Χρυσοχωρίου), 2 στη συνοικία “Χάνια” και ένα στην “Παναγιά”.  

Σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας (“ΜΑΚΙΣΤΙΑ”), θα συνεχίσου-
με την αφήγησή μας για τον Διάγοντα.   

Τούλα Κυριακοπούλου 
π. Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωρίου 

Εικόνα 2 (Φωτογραφία Ανδρέας Λαμπρόπουλος 

Εικόνα 1 (Φωτογραφία Ανδρέας Λαμπρόπουλος Εικόνα 1 (Φωτογραφία Ανδρέας Λαμπρόπουλος 



Π
αρατηρώντας κάθε νοήμων άνθρωπος τη
σημερινή ελληνική κοινωνία, εύκολα δια-
πιστώνει ότι υπάρχει διαρθρωτική κα-

τάρρευση, με υψηλά ποσοστά ανεργίας 30% και
ιδιαίτερα των νέων γύρω στο 65%, ανυπαρξία
επενδύσεων και αγοραστικής δυνατότητας του
λαού που έχει ξεζουμιστεί από τη δυσβάσταχτη
φορολογία.

Το πολιτικό σύστημα με τις λαθεμένες επι-
λογές του για δάνεια με όλως απεχθέστατους
όρους με τα γνωστά μνημόνια και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ) έφερε τα σημερινά αδιέ-
ξοδα. Δεν ερεύνησε ως όφειλε τη διεθνή εμπειρία
σε άλλα Κράτη (Λατινική Αμερική, Αφρική) και αλ-
λού.

Για να επαυξήσει τις εισροές εσόδων αύξη-
σε υπέρμετρα τους φόρους άμεσους και εμμέ-
σους, που είναι και οι πιο άδικοι. 

Για να μειώσει τις εκροές σταθερών εξόδων
μείωσε τους μισθούς – συντάξεις του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα, τρέφοντας φρούδες ελπί-
δες ότι θα προσελκύσει επενδύσεις που ΔΕΝ γί-
νονται, γιατί κάθε επενδυτής πιστεύει ότι θα
υπάρξει εγχώρια ζήτηση για τα παραγόμενα

προϊόντα, ή τι υπηρεσίες. Από λαό, όμως, πτω-
χευμένο και με ανύπαρκτη αγοραστική δύναμη,
δε συμφέρει κανένα επενδυτή, για να γίνουν, επί-
σης, εξαγωγές παραγόμενων προϊόντων ( με χα-
μηλό εργατικό κόστος). Αυτή η πιθανότητα φαν-
τάζει απελπιστικά ισχνή, αφού η Ευρώπη είναι σε
ύφεση και έτσι ζητά όλο  και λιγότερα προϊόν-
τα και υπηρεσίες από χώρες όπως η Ελλάδα. 

Ατράνταχτο παράδειγμα είναι πρόσφατες
δηλώσεις του Βούλγαρου πρωθυπουργού: «
Εμείωσαμε το εργατικό κόστος, αλλά επενδύσεις
ΔΕΝ έρχονται …» Για όλα αυτά αδιστάκτως φρο-
νώ ότι για πραγματική θεραπεία των αδιεξόδων
της κοινωνίας, επιβάλλονται τα εξής:

1) Εξορθολογισμός του  φορολογικού και ει-
σπρακτικού μηχανισμού φόρων – δεσμών και
ασφαλιστικών εισφορών για ουσιαστική στήριξη
των εσόδων. 

2) Με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, να
αποδοθούν στο δημόσιο τα κλεμμένα και δια-
φυγόντα χρήματα με δημεύσεις περιουσιακών
στοιχείων-τραπεζικών λογαριασμών, κ.λ.π σε
βάρος εμπλεκομένων δραστών, μιζαδόρων, δω-
ροδοκηθέντων κ.λ.π διαχειριστών πρωτογενούς

και δευτερογενούς κρατικής εξουσίας, αφού άλ-
λωστε κατάσχονται εις χείρας τρίτου οφειλές
τραπεζικοί κ.λ.π, λογαριασμοί  μικροφειλετών  λο-
γαριασμοί 500 – 1000Ε του Δημοσίου. 

3) Αξιοποίηση της περιβόητης λίστας Λαγ-
κάρντ, όπου εκεί εδράζονται και είναι εμφανή
χοντρά ποσά φοροδιαφυγής. Άλλωστε ως σκε-
πτόμενου ανθρώπου, μου προκαλεί ερωτηματι-
κά σε τι άραγε αποσκοπεί η επί τρίμηνο και πλέ-
ον ανασκόπησή της από επιτροπή βουλευτών, χω-
ρίς ως τώρα να παραπέμπουν τους διαχειριστές
αυτής, υπουργούς Οικονομικών και άλλους πα-
ρατρεχάμενους αυλικούς κ.λ.π. στο ειδικό δικα-
στήριο για κακουργηματικές παραβάσεις
Ν.509/1950. Ο χειρισμός της προσομοιάζει με το
φορτωμένο γαϊδούρι, που τρίβεται σε όχτο και
άλλα εμπόδια για να αμβλύνει το φορτίο του
όπως έλεγε σε δύσκολο μαθητή του ο αείμνηστος
καθηγητής μας των Μαθηματικών Κωνσταντίνος
Λαμπρόπουλος εκ Μακίστου καταγόμενος. 

Αθήνα, 11-6-2013 
Γιάννης Θ. Κόντος 
Κρήτης 18, Ψυχικό - Τ.Κ.15451, Αθήνα   

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΥΡΩ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Γιάννη Θ. Κόντου
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Μ
ε έκπληξη διάβασα εις την έγκριτο εφη-
μερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 21-4-13 το
έμπεδο άρθρο υπό τον τίτλο «Ποιό όρα-

μα, αγάπη μου;». Ο αναγνώστης αυτόχρημα απο-
κομίζει την αλγεινή εικόνα ότι κατεδαφίζονται με
τον πολιορκητικόν κριόν του αφηνιάσαντος λαϊ-
κισμού δοκιμασμένοι επί μακρόν πυλώνες  αναλ-
λοίωτων αξιών και αρχών. Η κ.Κατσουνάκη ως αρι-
στοτέχνις του καλάμου με γλαφυρόν ύφος, λα-
λούσα προς τον έμφρονα αναγνώστη, κατά το
«Ενώπιος ενωπίω» της ΠΔ, θέτει αυτόν μπροστά
σε πελώριους προβληματισμούς. Προβληματι-
σμούς αναφορικά με τον τρόπο επικοινωνίας των
φοιτητών ΤΕΙ Πατρών με τον πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος, εντεύθεν οριζόμενου ότι οι πρώτοι ,κατά τα
κοινώς παραδεδεγμένα, οφείλουν σεβασμό εις τον
δεύτερον. Όμως, τούτο, ως μη ώφειλε, δεν εγέ-
νετο. Διότι φοιτήτρια του Ιδρύματος με στριγγλιές
συνοδευόμενες από χτυπήματα του χεριού της στο
τραπέζι είπε στον πρόεδρο «Παραιτήσου, τώω-
ρααα» εκειθεν υπολογιζόμενης της ισχύος των ντε-
σιμπέλ. Και ο πρόεδρος εψέλλισε κάτι, για να ακού-
σει αυτή τη φορά την καγχάζουσα φοιτήτρια, εν
στεντορεία φωνή: «Ποιό όραμα, αγάπη μου» ,της
φράσης παραπέμπουσας εις την συμβατικήν γλώσ-
σα, αργκό, της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Εν συνεχεία ο εν λόγω πρόεδρος προσπάθη-
σε εκ νέου κάτι να αρθρώσει χαμηλοφώνως , σα-
στισμένος (εκ του τούρκικου sastim…), για να ακού-
σει από την άλλη άκρη του τραπεζιού νεαρό σαρ-
κάζοντα: «Σίγουρο είναι ,αγόρι μου ,μην αγχώνε-
σαι»,εν αγαστή ομοθυμία με την ανωτέρω συνα-
δελφό του.

Για την παραπάνω σκηνή έγιναν πολλές ανα-
λύσεις που επιλαμβάνονται όλων των παραμέτρων
του ζητήματος. Κι αυτή η αντιμετώπιση κρίνεται δί-

καιη. Όμως, δεδομένης της τάξεως που διέπει από
καταβολής κόσμου το σύμπαν των όντων , πρέπει
να τονιστεί: Ο άνθρωπος από της εμφανίσεώς του
εις την γην οργανώθηκε καθ’ ομάδας, θέτοντας εκ
παραλλήλου κανόνες και θεμελιώδεις αρχές ,χά-
ριν της συνυπάρξεως των μελών του συνόλου και
συνακόλουθα της διασφάλισης του κοινού συμ-
φέροντος.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, επινοήθηκε, μεταξύ των άλ-
λων, το διοικητικό σύστημα της εξουσίας του αρ-
χηγού, κατά το όποίο ο υπέρτερος εις την ομάδα
έναντι των άλλων μελών, ο αμείνων σε μεγάλα
προσόντα, αναλαμβάνει την περαίωσιν ενός σχε-
διασμένου έργου. Τούτου δοθέντος,οι ορθοτο-
μούντες το δικαιον και λογικόν αναθέτουν  το κα-
θήκον υψίστης σημασίας όχι εις τον τυχόντα, αλλά
εις τον κράτιστο, κατά την εύστοχο ρήση του
Μ.Αλεξάνδρου όταν απέθνησκε. Συνέπώς , άπαν-
τες οφείλουν υπακοή εις τον καταξιωμένο αρχη-
γον σε συνδυασμό με την απαρέγκλιτο εφαρμο-
γήν του νόμου. Για τούτο το σύστημα ,του οποίου
η αίγλη διαλάμπει επί τρείς  χιλιάδες  και πλέον
χρόνια και θα ισχύει με διάφορες εκδοχές ες αει
μέχρι συντελείας των αιώνων, ο Όμηρος τάδε έφη:

«Όν δ’αύ  δήμου τ’άνδρα ίδοι βοόωντά τ’εφεύ-
ροι, τόν σκήπτρω ελάσασκεν ομοκλήσασκέ τε μύθω
«δαίμόν΄ ατρέμας ήσο και άλλων μύθον άκουε, οί
σε φέρτεροί είσι, συ δι’απτόλεμος και άναλκις, ούτε
ποτ’εν πολέμω έναρίθμιος ουτ’ενί βουλή ου μεν
πως πάντες βασιλεύσομεν ενθαδ΄ Αχαιοί ουκ
αγαθόν πολυκοιρανίη εις κοίρανος έστω,εις βα-
σιλεύς» Ομήρου Ιλιας (Β) 198-205=(Οποιον άν-
θρωπο του λαού έβλεπε, και τον πετύχαινε να φω-
νάζει τον χτυπούσε με το σκήπτρο και τον μάλω-
νε λέγοντάς του: «Μανιασμένε, κάτσε ήσυχος και
άκουε αυτά που λέν οι άλλοι, που είναι καλύτεροι

από σένα! Εσύ και απόλεμος είσαι και φοβιτσιάρης,
ούτε στον πόλεμο σε λογαριάζει κανένας ούτε στο
συμβούλιο. Τον βασιλιά δεν θα κάνουμε όλοι οι
Αχαιοι εδώ πέρα. Η πολυαρχία δεν είναι καλό.
Ένας να είναι ο κυβερνήτης, ένας ο βασιλιάς.
Αυτά τα σοφά λόγια ,όχι τα λόγια τα μεγάλα χω-
ρίς αντίκρυσμα που λέει ο σύγχρονος ποιητής μας,
ειπώθηκαν όταν οι Έλληνες απογοητευθέντες
απεφάσισαν αν επιστρέψουν εις την Ελλάδα, εγ-
καταλείποντες τον Τρωικό πόλεμο. Και ο Οδυσ-
σεύς, παρακινούμενος από την Αθηνά, δηλαδή τη
φρόνηση και την λογική, έσπευσε να ματαιώσει την
επαίσχυντη αναχώρηση. 

Ο γράφων, ασπαζόμενος την έννοια της αρ-
χαίας ελληνικής δημοκρατίας, πιστεύει ότι ο
απλός και νομοταγής πολίτης αποτελεί κυρίαρχο
δύναμη αυτού του πολιτεύματος. Αυτό δηλώνει ότι
το ενδιαφέρον μας για πολιτική δράση συνιστά ηθι-
κό χρέος και εναρμόνιση με την παραίνεση του
Θουκυδίδη «…. Πόλις μεν τας ιδίας συμφοράς οία
τε φέρειν, εις δε έκαστος τας εκείνης αδύνατος […]
χρη πάντες αμύνειν αυτήν>>, δηλαδή η Πολιτεία
έχει τη δύναμη να σηκώσει τις δυστυχίες του κάθε
πολίτη ενώ μόνο του αυτός δεν μπορεί να σηκώ-
σει τις δυστυχίες εκείνης. Άρα ,άπαντες πρέπει να
την υπερασπίζονται και να μη γκρεμίζουν τους πυ-
λώνες των αξιών της. Ο καλός καγαθός πολίτης
δεν αντιμάχεται το <<Άρχεσθαι μαθών άρχειν επι-
στήσει» του Σόλωνος, διότι για να μάθει την τέχνην
του διοικείν πρέπει πρώτα να έχει μάθει να διοι-
κείται ο ίδιος ,σεβόμενος τα θέσμια και τους αν-
τιπροσώπους αυτών. 

Διόνυσος 4-6-2013

Σωκράτης Γρηγορόπουλος 

Ανατρεπτικά  δαιμόνια  μεσούντος  του  Αρμαγεδόνος  
κολαφίζουν  αναλλοίωτες  αξίες  και  αρχές
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος μετά το πέρας της Θείας Λει-
τουργίας η γιορτή που διοργάνωσε ο Σύλλογος προς τιμή του
Αι Γιώργη του χωρίου μας. Από νωρίς το πρωί μέλη του Δ.Σ. του

Συλλόγου μας βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού για
να επιμεληθούν της καθαριότητας του χώρου καθώς και της τοποθέτησης

τραπεζοκαθισμάτων και σκίαστρου. Ο συμπατριώτης μας Στάθης Κοκ-
καλιάρης έκανε την μικροφωνική εγκατάσταση όπου αργότερα με τα πα-
ραδοσιακά τραγούδια ξεφάντωσαν όλοι. Μετά το πέρας της Θείας Λει-
τουργίας οι συμπατριώτες μας παρέμειναν στον προαύλιο χώρο της εκ-
κλησίας όπου σιγά σιγά στήθηκε η γιορτή. Τους μεζέδες και το κρασί
προσέφερε ο Σύλλογος. Ο συμπατριώτης μας Δήμος Βλάχος προσέφερε

μια γίδα για την λαχειοφόρο, την οποία κέρδισε ο συμπατριώτης μας
Χρήστος Βλάχος και την δώρισε στο Σύλλογό. Η γιορτή κράτησε αρ-
κετές ώρες κρατώντας αμείωτο το κέφι με τραγούδι και χορό θυμίζοντας
σε όλους παλαιότερες ευτυχισμένες εποχές. Τέλος να ευχαριστήσου-
με όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της γιορτής καθώς και τους
συμπατριώτες μας που συμμετείχαν σε αυτή.    

ΓΙΟΡΤΗ  ΑΪ  ΓΙΩΡΓΗ 

Ως γνωστό το σχολείο της Μακί-
στου επί χρόνια  αντιμετωπίζει σο-
βαρά προβλήματα τα οποία αφορούν
κυρίως τη στέγη τα κουφώματα και
τον προαύλιο χώρο. Η στέγη κάθε

χειμώνα λόγω των σπασμένων κε-
ραμιδιών έχει σημαντικές διαρροές
με αποτέλεσμα τα ξύλα που την
στηρίζουν σιγά σιγά να σαπίζουν με
κίνδυνο την κατάρρευσή της. Ένα
άλλο πρόβλημα είναι τα σπασμένα

τζάμια των παλαιών κουφωμάτων
απ’ τα οποία επιτρέπεται η είσοδος
στο κτίριο τρωκτικών και άλλων πα-
ρασίτων καταστρέφοντας ό,τι υπάρ-
χει μέσα σε αυτό. Τέλος, ο περιβάλ-
λοντας χώρος είναι εντελώς εγκα-
ταλελειμμένος με αποτέλεσμα να
μην είναι βατός σε πολλά σημεία του.

Όπως αναφέραμε και σε προηγού-
μενο τεύχος ο Δήμος Ζαχάρως ανέ-
θεσε στον εργολάβο κ. Τρίμη τις ερ-
γασίες αποκατάστασης στο σχολείο.
Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν το Πά-

σχα. Αρχικά έγινε η πλήρης αποκα-
τάσταση της στέγης με αλλαγή όλης
της ξυλείας, τοποθέτηση μόνωσης
και νέων κεραμιδιών. Επίσης έγινε αν-
τικατάσταση μέρους των παλαιών
κουφωμάτων, προσθήκη λιθοδομής

στην υπάρχουσα μάντρα και καθαρι-
σμός του προαύλιου χώρου. Ευχαρι-
στούμε τον πρόεδρο της Τ.Κ. Μακί-
στου Νώντα Πόθο και τη Δημοτική
Αρχή για το έργο αυτό και ας ευχη-
θούμε στο μέλλον να γίνει η πλήρης
επισκευή του σχολείου μαζί με την
ανάπλαση του προαύλιου χώρου.   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  
(ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 



Δικτατορία  Μεταξά (1936)
Πρώτη  Επίσκεψη  Νομάρχη  στη  Μάκιστο

Ο τότε νομάρχης της Μεσσηνίας (ανήκαμε
εκεί τότε και η κονότητα με την υπ. αρθμ, 6 στις
4-4-1937 απόφαση επικύρωσε την πρόταση υπα-
γωγής της Επαρχίας Ολυμπίας στον Ν. Ηλείας.),
αποφάσισε να επισκεφθεί τη Ζαχάρω και τα κον-
τινά χωριά όπου υπήρχε εύκολη μετάβαση. Έτσι
αποφάσισε να επισκευθεί και τη Μά-
κιστο.

Η υποδοχή έγινε από τις αρχές του
χωριού. Η υποδοχή έγινε από τον Πρό-
εδρο Μακίστου- Κουμουθρέκας Γ.
Πόθο, τους Π. Θ Λαμπρόπουλο (λοχία)
Δ. Ν Λαμπρόπουλο (δεκαεννέα) και
του φαλαγγάρχη Καρατζά. τον ιερέα
Δημοσθένη Πόθο, και τους μικρούς μα-
θητές (και του οικισμού Κουμουθέκρα),
ντυμένους σκαπανείς με στολές μπλε
και καπέλο, που απέδωσαν τιμές.

Έχουμε και τη επίσκεψη του Βα-
σιλιά στον Νομό, ο οποίος πέρασε από
την Πλατιάνα.

Στην Πλατιάνα τον υποδέχτηκαν οι
τοπικές αρχές αντιπροσωπείες από τα
γύρω χωριά και πλήθος κόσμου.

Από τη Μάκιστο πήγαν αρκετοί καθώς και οι
μαθητές του Σχολείου.

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με την επίθεση της

Γερμανίας κατά της Πολωνίας την 1η Σεπτεμ-
βρίου 1939. Τότε η Αγγλία και Γαλλία επιτέθηκαν
στη Γερμανία. Στο πλευρό αυτών τάχθηκαν η Αμε-
ρική και Ρωσία.

Οι δυνάμεις οι άλλες ήταν Γερμανία, Ιαπωνία,
Ιταλία και Βουλγαρία. Ο πόλεμος αυτός κράτη-
σε έως το 1945. Ήταν καταστροφικός για την Ευ-
ρώπη. Χάθηκαν 45 εκατ. άνθρωποι. Η Ελλάδα
ενεπλάκη άσκοπα με μεγάλες καταστροφές και
συνέπειες.

Ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος 1940-1941
Έχουμε τη βύθιση του καταδρομικού μας

«Έλλη» στην εορτή της Παναγίας 15-8-1940 από
Ιταλικό υποβρύχιο. Αυτό ήταν η αρχή και στις 28
Οκτωβρίου ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Γκρά-
τσι έδωσε τελεσίγραφο στον δικτάτορα Ιωάννη
Μεταξά, με το οποίο ζητούσε την υποταγή της
χώρας μας. Ακολουθεί η επίσημη απάντηση
«ΟΧΙ». Ο πόλεμος πλέον ήταν γεγονός.

Τα Ιταλικά στρατεύματα αφού είχαν περάσει
από την Αλβανία το 1939 είχαν φθάσει προ των
Ελληνικών συνόρων.

Ο Ελληνικός στρατός κλήθηκε σ’ επιστρά-
τευση χωρίς όμως προετοιμασία μεγάλη, χωρίς
νέο οπλισμό για να καλύψει ένα μέτωπο 200 πε-
ρίπου χιλιομέτρων.

Οι Ιταλοί με σύγχρονους οπλισμούς ήταν σί-
γουροι ότι σε διάστημα 15 ημερών θα είχαν κα-
ταλάβει την Ελλάδα. 

Το εθνικό φρόνημα υπερτέρησε. Οι μάχες άρ-
χισαν στα Ελληνο- Αλβανικά σύνορα.

Οι Έλληνες αμύνθηκαν με 2 Μεραρχίες και
μια Ταξιαρχία πεζικού και μικρό ιππικό. Όλοι πε-
ρίπου 35 χιλ, άνδρες μπροστά σε 9 Μεραρχίες και
100,000 άνδρες των Ιταλών.

Η πρώτη επίθεση στις 4-11-40 έγινε με τον
Κωνσταντίνο Δαβάκη (Συνταγματάρχη) στις κο-
ρυφογραμμές της Πίνδου. Οι Ιταλοί έπαθαν κα-
ταστροφή και τράπηκαν σε φυγή. Τα ίδια έπαθαν

και στην Ήπειρο. Οι Έλληνες πήραν θάρρος και
τους καταδίωξαν έως το Αργυρόκαστρο και τη
Χειμάρα. Κατέλαβαν ακόμη την Κορυτσά, Μο-
σχόπολη και Πόγραδετς. Έφθασαν μέχρι το χω-
ριό Golemi κοντά στο Fieri.

Α. Το μέτωπο κράτησε τις θέσεις όλο το χει-
μώνα μέσα στα χιόνια και στους πάγους.

Στις 29 Ιανουαρίου1941 πέθανε ο Ιωάννης Με-

ταξάς κι ανέλαβε ο Αλεξ. Κορυζής.
Η Αγγλία όμως, δύναμη εκτός Άξονος, απο-

φάσισε να βοηθήσει την Ελλάδα με 58 χιλ. στρα-
τιώτες.

Στις 9 Μάρτη έχουμε την δεύτερη Ιταλική επί-
θεση του Μουσολίνι. Οι Ελληνικές θέσεις κρα-
τήθηκαν με μεγάλες θυσίες. Ο Ιταλικός στρατός
παθαίνει πανωλεθρία κι εγκαταλείπει το μέτωπο.
Ζητάει τη βοήθεια των Γερμανών, όπου και αρ-
χίζει η μεγάλη περιπέτεια της χώρας μας.

Στον Ιταλικό πόλεμο με το κήρυγμα της επι-
στράτευσης, στις 29 Οκτωβρίου, ήχησε η καμ-
πάνα στο χωριό.

Οι επιλεγμένοι μάχιμοι συγκεντρώθηκαν στο
σχολείο (οικία Φ. Παυλόπουλου- Ράχη) και ακο-
λούθως αποχαιρετίστηκαν συγκινητικά με τους
συγχωριανούς. 

Με βηματισμό ξεκίνησαν προς τη βρύση
στην Παλιόλακα- στο δρόμο προς Ζαχάρω όπου
θα έπαιρναν το τρένο και με ελπίδα τη Νίκη! Τους
επιστρατευθέντες ανέλαβε να οδηγήσει, μαζί με
έναν στρατιώτη που είχε φτάσει στο χωριό από
την Καλλιθέα, ο Παναγιώτης Θ. Λαμπρόπουλος.

Εδώ παραθέτουμε τα ονόματα των κληθέν-
των στα όπλα:

Τα ονόματα των επιστρατευθέντων Μακίστου
(Αφήγηση 15-8-1982 Γεώργιος Ν. Λαμπρό-

πουλος, Αντώνης Κοκκαλιάρης, Γεώργιος Χ.
Βλάχος, Λάμπρος Γ. Λουμπής).

Αθανασόπουλος Γεωργ. Ιωάννης
Αργυρόπουλος Αργ. Δήμος- πιάστηκε αιχ-

μάλωτος στην Ιταλία.
Βλάχος Κωνστ. Ιωάννης (δεκανεύς)
Βλάχος Χρ. Γεώργιος (δεκανεύς) πολέμισε

στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα.
Βλάχος Χρ. Ανδρέας στη μάχη Ρούπελ 
Βλάχος Κωνστ. Αλέξιος - υπηρέτησαν στα Ελ-

ληνο-αλβανικά σύνορα.
Δημόπουλος Αχιλλέας
Κοκκαλιάρης Μήτρου Διονύσιος (δεκανεύς)
Λουμπής Γεωργίου Λάμπρος
Λουμπής Γεωργίου Σπύρος
Λουμπής Γεώργιος Αθανάσιος
Λαμπρόπουλος Νικ. Διονύσιος
Λαμπρόπουλος Νικολάου Θεόδωρος

Λαμπρόπουλος Νικ. Γεώργιος ασυρματιστής
τηλεφωνητής. 

Λαμπρόπουλος Αναστ. Ιωάννης- ασυρματι-
στής- ο πρώτος που επέστρεψε.

Λαμπρόπουλος Γεωργίου Αναστάσιος
Λινός Κωνστ, Παύλος-πυροβολικό
Πόθος Δημητρίου Ιωάννης- έπιασε μια δι-

μοιρία Ιταλούς αιχμαλώτους.
Παυλόπουλος Φώτη Ασημάκης 
Πόθος Δημ. Διονύσιος
Πόθος Δημοσθένη Ιωάννης (δη-

μοδιδάσκαλος)
Πόθος Δημοσθένη Γεώργιος
Πόθος Ιωάννη Αβραάμ-(δεκανεύς)
του 90ου ΣΠ έπεσε στο Βεράτι 
μέτωπο 21-1-1941
Πόθος Βασ. Κανέλος
Πόθος Γρηγορίου Κανέλος –πυ-

ροβολικό.
Μπάμης Ν. Κωνσταντίνος (στον

εμφύλιο)
Πανταζόπουλος Θεοδ. Γεώργιος
Γιαννόπουλος Ι. Γεώργιος –Αε-

ράμυνα- έπεσε 4-4-1941 στην πε-
ριοχή Κάμμυα.

Παυλόπουλος Αθαν, Παναγιώτης
Παυλόπουλος Αθαν. Δημήτρης
Παυλόπουλος Αθαν. Στάθης

Τα ονόματα των επιστρατευθέντων Κουμου-
θρέκας:

Γιαννακόπουλος Ιωάννη Παναγιώτης.
Ελληνο-γερμανικός πόλεμος 1941
Στις 6 Απρίλη του 1941 τα Γερμανικά στρα-

τεύματα επιτίθενται κατά της Ελλάδας μέσω της
Βουλγαρίας.

Αφού κατέλαβαν τη Σερβία πέρασαν τα σύ-
νορά μας και στις 9 Απριλίου του 1941 κατέλα-
βαν τη Θεσσαλονίκη. Οι Ελληνικές δυνάμεις
αμύνθηκαν με πείσμα- αποκόπηκαν όμως και το
μέτωπο κατέρρευσε σε 4 μέρες. Στις 20 Απριλί-
ου 1941 καταλαμβάνουν τα Γιάννενα όπου είχε
μαζευτεί ο Ελληνικός στρατός.

Υπεγράφη ανακωχή κι οι Έλληνες παρέδω-
σαν τον οπλισμό τους κι αφέθηκαν ελεύθεροι να
γυρίσουν στα σπίτια τους.

Όμως ο πρωθυπουργός είχε αυτοκτονήσει κι
ανέλαβε ο Εμμανουήλ Τσουδερός. Τα πάντα εί-
χαν παραλύσει. Οι Άγγλοι  επιτέθηκαν στους Γερ-
μανούς στις Θερμοπύλες αλλά νικήθηκαν. Ο βα-
σιλιάς με την οικογένειά του φεύγει για τη
Κρήτη και στη συνέχεια στην Αίγυπτο.

Οι Γερμανοί στις 27-4-1941 καταλαμβάνουν
την Αθήνα. Η σβάστικα κυματίζει στην Ακρόπο-
λη. Ορκίζεται κυβέρνηση κατοχική με τον Τσο-
λάκογλου, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία συ-
νεργασίας με τις δυνάμεις του Άξονα (Γερμα-
νούς).

Στη συνέχεια ο Χίτλερ αποφασίζει την κα-
τάληψη της Κρήτης με επίλεκτους Αλεξιπτωτι-
στές.

Οι προσπάθειες άρχισαν 20 Μαϊου έως 31
Μαϊου αφού αντιμετώπισαν σφοδρές αντιστάσεις
από τον Κρητικό λαό. Έχασαν τους πιο επίλε-
κτους στρατιώτες περίπου 15 χιλ. και 150-170 αε-
ροπλάνα. Η καθυστέρηση αυτή έμελλε στο μέλ-
λον να είναι καταλυτική για τις δυνάμεις του Άξο-
να. Η Ελλάδα πλέον είχε καταληφθεί όλη.

Στάθης Κοκκαλιάρης 

H  ΜΑΚΙΣΤΟΣ  στην  ιστορία 
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Μικρά  αλλά  σημαντικά 

Εκδήλωση  15  Αυγούστου  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
«Σχολείο»

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος θα γίνει η καθιερωμένη εκδήλωση στον πε-

ριβάλλοντα χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Μακίστου. Μετά το πέρας

της Θείας Λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου, καλεσμένοι είναι όλοι οι κά-

τοικοι του χωριού μας για καφέ-πορτοκαλάδα-μεζέ-κρασί-γλυκίσματα με κου-

βέντα και μουσική. 

Κεντρική  πλατεία 
Ο Δήμος Ζαχάρως ετοιμάζει τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ξε-

κινήσει την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στο Άγιο Ιωάννη. Έλπιζουμε

αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό, καθώτι υπάρχει η απαιτούμενη χρη-

ματοδότηση (δωρεά VODAFONE). 

Πανηγύρι στη Μάκιστο
Μετά από πολλά χρόνια το Δ.Σ του Συλλόγου αποφάσισε να διοργανώ-

σει στις 27/7/2013 πανηγύρι στην γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος.

Το πένθος που βάραινε το χωριό δεν επέτρεπε να γίνονται τέτοιου είδους

εκδηλώσεις μέχρι τώρα.

Η επταμελής ορχήστρα, με τον περίφημο Γιώργο Κούνα στο κλαρίνο, θα

μας διασκεδάσει με άφθονη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες.

Η παρουσία όλων των συμπατριωτών και των φίλων της Μακίστου θα ενι-

σχύσει την δύναμη του Συλλόγου μας έτσι ώστε να καταφέρουμε περισσό-

τερα πράγματα για το χωριό μας και για την Μακιστία κοιλάδα.

Αποθήκες
Το θέμα με την αποκατάσταση των αποθηκών που κάηκαν, όπως έχει ανα-

φερθεί και σε προηγούμενο φύλλο, απασχολεί το Δ.Σ του Συλλόγου. Οι αρ-

μόδιες υπηρεσίες βλέπουν με “θετικό μάτι” την επίλυση του συγκεκριμένου

προβλήματος και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να δωθεί λύση.

Μνημόσυνο στις 24-8-2013
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα γίνει μνημόσυνο στον τόπο που οι

συμπατριώτες μας βρήκαν τραγικό θάνατο από τις φονικές πυρκαγιές του

2007.

Η παρουσία μας θα αποτελέσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους μας.

Φεστιβάλ  Παραδοσιακής  Οικονομίας 
και  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς

Στις 31/7 και 1/8/2013 θα συναντηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Ζαχάρως

οι Σύλλογοι της περιφέρειάς μας και το ΓΑΙΑ, σε μία ανάλογη εκδήλωση όπως

αυτή της προηγούμενης χρονιάς.

Ο Σύλλογος μας θα μετάσχει στην εκδήλωση αυτή και καλούμε και εσάς

να παρευρεθείτε. Επίσης το διήμερο αυτό ο Σύλλογος Ολυμπίων, στον ίδιο

χώρο, θα πραγματοποιήσει έκθεση φωτογραφίας. 

Ο δρόμος για την Παναγία 
Επιτέλους πραγματικότητα έγινε η πολυπόθητη κατασκευή της κοινοτι-

κής οδού προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας στη Μάκιστο.Οι εργασίες ξεκί-

νησαν τον Ιούνιο με την διάνοιξη της οδού και την τσιμεντόστρωσή της.

Ο εν λόγω δρόμος ταλαιπωρούσε τους πατριώτες που πήγαιναν στην εκ-

κλησία της Παναγίας. 

Η Δημοτική Αρχή μας έχει υποσχεθεί ότι συντώμος θα ηλεκτροφωτίσει

το συγκεκριμένο κομμάτι ώστε ακόμα να αξιοποιηθεί περισσότερο η περιο-

χή αυτή και την ευχαριστούμε πολύ.

Πάσχα  στο  χωριό 
Μνήμες από παλαιότερες εποχές ζήσαμε και φέτος στο χωριό τις Άγιες

μέρες του Πάσχα. Τη μέρα του Επιτάφιου, οι γυναίκες του χωριού από νω-

ρίς το πρωί ξεκίνησαν μαζεύοντας λουλούδια από τους αγρούς, για τον στο-

λισμό του Επιτάφιου. Το απόγευμα έγινε η Θεία Λειτουργία και η περιφορά

του Επιταφίου στο χωριό.Το βράδυ της Ανάστασης πλήθος κόσμου συνέρευσε

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη όπου και έγινε η Ανάσταση.Τέλος την Κυ-

ριακή του Πάσχα στα σπίτια του χωριού έγινε το παραδοσιακό ψήσιμο του

οβελία με τραγούδια και χορούς θυμίζοντας σε όλους μας παλιές καλές επο-

χές στο χωριό.

Κοιμητήριο  Μακίστου 
Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει το κοιμητήριο της Μακίστου από κα-

τολισθήσεις στο νότιο τμήμα του. Το Δ.Σ του Συλλόγου έχει κάνει αλεπάλ-

ληλες συνεδριάσεις για αυτό το ζήτημα. Έχει καταλήξει στην ανατολική χά-

ραξη οδού προς τον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου και την ολοκληρωτική απο-

φυγή επέμβασης στην οδό στο νότιο κατολισθένον τμήμα. «Έχει αναφερ-

θεί σε προηγούμενο τέυχος της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ’’ σε άρθρο που είχε δημοσιεύ-

σει ο συμπατριώτης μας Ανδρέας Λαμπρόπουλος».
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