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ΜΑΚΙΣΤΙΑ 

Α
γαπητοί πατριώτες και φίλοι
της «Μακιστίας». Με μεγάλη
χαρά σας ενημερώνουμε ότι

ένα μεγάλο όνειρο που θα σηματο-
δοτήσει την πρόοδο του τόπου μας
είναι κοντά στο να ξεκινήσει να

πραγματοποιείται. Μία κοπιαστική
και αγωνιώδης προσπάθεια του Συλ-
λόγου μας είναι έτοιμη να υλοποι-
ηθεί. Πρόκειται για την αναστήλωση
του Αρχαίου Θεάτρου στο Αίπυ, το
οποίο οι Σύλλογοιι Μακισταίων και
Χρυσοχωρίου έχουν «υιοθετήσει»
στο πλαίσιο του Σωματείου «Διάζω-
μα», ένα σωματείο που προσφέρει
υψηλές υπηρεσίες στην κοινωνία
μας με την διάσωση των αρχαίων θε-
άτρων του τόπου μας και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς της πα-
τρίδας μας.

Έχετε από τις σελίδες της «Μα-
κιστίας» παρακολουθήσει βήμα βήμα
την γέννηση του ονείρου και όλες τις
εξελίξεις από την αρχή της επαφής
μας με το σωματείο «Διάζωμα».
Έφτασε ο καιρός να γίνει το πρώτο
αποφασιστικό βήμα για την ανάδει-
ξη του Αρχαίου Θεάτρου. Στις 16 Σε-
πτεμβρίου τ.έ. το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Δυτικής Ελλάδας, με εισή-
γηση του Αντιπεριφερειάρχη μας κ.
Χαράλαμπου Καφύρα, αποφάσισε

την χρηματοδότηση με 100.000 ευρώ
της μελέτης αναστηλώσεως του Θε-
άτρου. Η μελέτη αυτή είναι απαραί-
τητη για να υποβληθεί στην Ευρω-
παϊκή Ένωση με την αίτηση χρημα-
τοδοτήσεως της αναστηλώσεως του

Θεάτρου από το ΕΣΠΑ. Θυμίζουμε
ότι αυτή είναι η διαδικασία αναστη-
λώσεως των αρχαίων ελληνικών θε-
άτρων από το «Διάζωμα» μέχρι σή-
μερα. Η απόφαση αυτή του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου αποτελεί πάρα
πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία
μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι
κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε
το Θέατρό μας ανάμεσα σε διάση-
μους αρχαιολογικούς προορισμούς
και ενδεχομένως σε θέση να φιλο-
ξενήσει ξανά, έπειτα από την αρ-
χαιότητα, καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε τον Αντιπεριφερειάρ-
χη κ. Χαράλαμπο Καφύρα για την
αποφασιστική συμβολή του στην
χρηματοδότηση μελέτης αναστή-
λωσης από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Επίσης τον Πρόεδρο του
«Διαζώματος» κ. Σταύρο Μπένο, ο
οποίος φρόντισε την υπόθεση του
Θεάτρου μας, όπως αποτελεσματικά
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17 Οκτωβρίου 2013
Επετειακή εκδήλωση για τη συμ-

πλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας
της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυε-
λού των Οστών. 

Χθες βράδυ στην Αίθουσα «Χρή-
στος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μου-
σικής Αθηνών, παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κά-
ρολου Παπούλια, πραγματοποιήθηκε
η Επετειακή εκδήλωση για τη συμ-
πλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας
της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυε-
λού των Οστών που δημιούργησε ο
Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο
«ΕΛΠΙΔΑ», το 1993, στο Νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδω-
σαν εκατοντάδες φίλοι του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΕΛΠΙΔΑ»
ΕΙΚΟΣΙ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  

ΜΥΕΛΟΥ  ΤΩΝ  ΟΣΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΑΙΠΥ  
(ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ) 

Συνέχεια στη σελ. 4 Συνέχεια στη σελ. 14

Στις 16 Οκτωβρίου 2013 στο
Μέγαρο Μουσικής έγινε εκδήλω-
ση από το Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» για
την συμπλήρωση 20 ετών λει-
τουργίας της μονάδας μεταμό-
σχευσης μυελού των οστών. Στον
Σύλλογο Μακισταίων έγινε η τιμή
να προσκληθεί στην εκδήλωση,
όπου και παρευρέθηκε ο Πρό-
εδρός μας ως εκπρόσωπός του.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την
ευκαιρία να πληροφορηθούν το
τεράστιο έργο που έχει γίνει αλλά
και συνεχίζεται για την αντιμε-
τώπιση του καρκίνου σε παιδιά.

Στην Μακιστία έφθασε Δελτίο
Τύπου σχετικά με την εκδήλωση.
Ευχαριστούμε την κυρία Μαριάν-
να Β. Βαρδινογιάννη για την τι-
μητική πρόσκληση που απέστειλε
στον Σύλλογό μας, αποδεικνύον-
τας στην πράξη ότι αυτό που
λέει:

«Η Μάκιστος είναι και δικό
μου χωριό» το εννοεί.

Κρίνοντας ότι το έργο του
Συλλόγου «Φίλοι παιδιών με καρ-
κίνο-ΕΛΠΙΔΑ» είναι σημαντικό
για ολόκληρη την Ελληνική κοι-
νωνία, δημοσιεύουμε απόσπασμά
του προς ενημέρωση των συμπα-
τριωτών και αναγνωστών μας. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας παρουσία της κ. Μαριάννας
Βαρδή Βαρδινογιάννη απονέμει το Αριστείο «ΕΛΠΙΔΑΣ» στον κ. Αντώνη Φωτιάδη

και τα Παράσημα «ΕΛΠΙΔΑΣ» στα πέντε παιδιά Αντώνη Φωτιάδη, 
Χριστίνα Φυτιλή, Στέλιο Παπαρδέλα, Μαρία Μπούσια και Έφη Βλάμη 

Το Αρχαίο Θέατρο στο Αίπυ 
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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 
Το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας φέρνει

το χαρμόσυνο νέο της υπογραφής της σύμβασης

για την μελέτη της αποκατάστασης του Αρχαί-

ου Θεάτρου στο Αίπυ. Μία πολύ σημαντική εξέ-

λιξη για το χωριό, την Μακιστία Κοιλάδα και όλη

την περιοχή. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε

ένα αφιέρωμα για τα 20 χρόνια της μονάδας με-

ταμόσχευσης μυελού των οστών του Συλλόγου

Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα». 

Τέλος να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις για

την μελέτη του δρόμου, όπου υπάρχει ανάδοχος

αλλά παρατηρείται μια καθυστέρηση από τον

έλεγχο του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίων Έρ-

γων. Ελπίζουμε να προχωρήσει γρήγορα το

θέμα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις

πιστώσεις του Ταμείου Μολυβιάτη, που όπως θα

διαβάσετε και στο Πόρισμα της Περιβαλλοντικής

Επιτροπής της Βουλής, θα πρέπει να διατεθούν

σε έργα όπως ο δρόμος για τα πυρόπληκτα χω-

ριά Αρτέμιδα και Μάκιστος. 

Επιτυχίες 
• Ο Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νι-

κολάου και της Χριστίνας πέτυχε στο Μα-

θηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρή-

της. 

• Η Ιωάννα Καριώρη του Γιώργου και

της Αγγελικής (εγγονή της Γιαννούλας Γ.

Βλάχου) πέτυχε στο τμήμα Αισθητικής στο

ΤΕΙ Αθήνας. 

• Η Λήδα Μπάμη του Ντίνου και της Γε-

ωργίας πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

στο τμήμα Ωκεανολογίας. 

Πτυχιούχοι 
• Η Θάλεια Βλάχου του Φώτη και της Βί-

λυς ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην

ΑΣΟΕΕ) στο τμήμα Οργάνωσης και Διοί-

κησης Επιχειρήσεων. Ακολούθως μετα-

βαίνει στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπου-

δές. 

Γεννήσεις 
• Η Βιβή Λαμπροπούλου-Καλατζαν-

τωνάκη (κόρη του Στέργιου) και ο σύζυγός

της Γιώργος απέκτησαν κοριτσάκι στις 6-

9-2013 στους Αγίους Αναργύρους.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Θάνατοι 
• Ο Διονύσης Παυλόπουλος του Δη-

μοσθένη (αδελφός του παπα-Αντώνη) απε-

βίωσε στη Ζαχάρω στις 19-10-2013 σε ηλι-

κία 63 ετών. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
του. 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Λαμπρόπουλος Παύλος του Αναστ...........100€ 

Λαμπροπούλου Αιμιλία 

του Παναγιώτη....................150$ AUD - 91,83€ 

Αθανασόπουλος Βασίλης του Ιωαν.............80€

Παυλόπουλος Τάκης του Φ. ........................50€ 

Λαμπρόπουλος Γιώργος του Αριστομένη ..50€ 

Θεοδωρόπουλος Γιάννης (Σμέρνα) ............50€ 

Λούπη Αγγελική ..........................................40€ 

Κοπανιτσάνος Φώτης του Μ. ......................20€

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. 
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ΤΡΙΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΤΩΝ  ΣΠΙΤΙΩΝ 
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την πα-

ράδοση 70 σπιτιών και δυο εκκλησιών από την οικογένεια Μαριάννας και
Βαρδή Βαρδινογιάννη. 

Η «Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO» κα. Μαριάννα Β. Βαρ-
δινογιάννη λόγω της επετείου αυτής προσκάλεσε μια αντιπροσωπεία από
το χωριό μας προκειμένου να ενημερωθεί για το παρόν και το μέλλον της
Μακίστου. 

Στην αντιπροσωπεία αυτή μετείχαν ο αναπληρωτής Δήμαρχος και συμ-
πατριώτης μας κ. Νίκος Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος της Μακίστου κ. Νών-
τας Πόθος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μακισταίων κ. Φώτης Βλάχος.

Μεταξύ άλλων η κα. Βαρδινογιάννη είπε: «Το χωριό σας είναι και δικό
μου χωριό...» 

«…. Τα δάκρυα στα μάτια των μητέρων, των παιδιών αυτή η απογοή-
τευση, ο κίνδυνος, ο φόβος που είχε φωλιάσει μέσ’ τις καρδιές όλων δεν
τα ξεχνάω…»

Άκουσε τα προβλήματα του χωριού μας και με τους συνεργάτες της
αργότερα συζητήσαμε ειδικότερα την επίλυση αυτών. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε μας άφησε ικανοποιημένους. Σύν- τομα θα αναλάβει την επίλυση προβλημάτων, όπως τη ριζική ανανέωση
του δικτύου ύδρευσης κ.α. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
Στις 19-20-21-22 Σεπτεμβρίου

2013 έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση του Διαζώματος στην Πρέβεζα.

Εκ μέρους του Συλλόγου μας πα-
ραβρέθηκαν ο πρόεδρος Φώτης Βλά-
χος και ο ταμίας Δημήτρης Γρηγο-
ρόπουλος.

Πλήθος κόσμου με εφτά πούλμαν
περιηγηθήκαμε πριν τη Γενική Συνέ-
λευση στους αρχαιολογικούς  χώρους
της Νικόπολης και του θεάτρου της,
που είναι κατεστραμμένο αλλά μπο-
ρεί να αναστηλωθεί, και το καλά συν-
τηρημένο ωδείο της. 

Ας σημειωθεί ότι εκεί ο Αντώνιος
και η Κλεοπάτρα συγκρούστηκαν με
τον Οκταβιανό Αύγουστο στη μάχη
του Ακτίου και άλλαξαν την ιστορία
του κόσμου. 

Στο μνημείο του Αυγούστου, όπου
έχει δημιουργηθεί ένας «ιερός κή-
πος» (με τα ίδια αρχαία φυτά), μας
έγινε ξενάγηση από το μοναδικό αρ-
χαιολόγο Κωνσταντίνο Ζάχο.

Την επόμενη μέρα επισκεφτήκα-
με την Κασσώπη, η οποία βρίσκεται
απέναντι από το μνημείο του Ζαλόγ-
γου, που αναπαριστά τις Σουλιώτισ-
σες που έπεσαν στο γκρεμό.

Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος

ξεχωριστής ομορφιάς με απέραντη
θέα. Η αρχαιολόγος Χριστίνα Μερ-
κούρη και άλλοι αρχαιολόγοι μας

ξενάγησαν σε αυτή την ελληνιστική
πολιτεία με το «ιδιότυπο σύστημα δη-
μοκρατίας». Το θέατρό της, που είναι
ήδη κατεστραμμένο, χωρητικότητας
6.000-8.000 θεατών, ήδη αναστηλώ-
νεται. 

Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών
"Αίολος" μόλις νύχτωσε μας καθή-
λωσε με τη μοναδική τους δεξιοτε-
χνία στον ιερό χώρο της Κασσώπης.

Ακολούθησε η επίσκεψή μας στα
Γίτανα κοντά στα αλβανικά σύνορα
και δίπλα στον ποταμό Καλαμά.

Ο αρχαιολόγος Γιώργος Ρήγινος
και άλλοι συνάδελφοί του μας ξενά-
γησαν και νιώσαμε τον πολιτισμό
των Θεσπρωτών.

Το θέατρο των Γιτάνων είναι  κα-
τεστραμμένο αλλά σε καλύτερη κα-
τάσταση από τα προηγούμενα. 

Στις 21 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε
από την Πρέβεζα μαζί με άλλους φί-
λους από την περιοχή με προορισμό
τη Δωδώνη. 

Αφού ξεναγηθήκαμε στον αρχαι-
ολογικό χώρο από τον αρχαιολόγο
Κώστα Σονέρεφ και τον αρχιτέκτονα

Γιώργο Σμύρη μπήκαμε και καθίσαμε
στο θέατρο. 

Είναι κάτι μοναδικό και μοιάζει με
τεράστια αχιβάδα. Πραγματικά τα
συναισθήματα που νιώσαμε σ’ αυτό το
χώρο δύσκολα μπορούν να περιγρα-
φούν. 

Στο χώρο αυτό έγινε η έναρξη της
Γ.Σ. του Διαζώματος. Τον πρώτο
λόγο είχε η Γενική Γραμματέας του
Υπουργείου Πολιτισμού κα Λίνα Μεν-
δώνη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε στην τεράστια σημασία της προ-
σφοράς του Διαζώματος στην ανα-
στήλωση των αρχαίων θεάτρων στη
χώρα μας.

Η Γ.Σ. συνεχίστηκε και ολοκλη-
ρώθηκε την επόμενη μέρα στο ξενο-
δοχείο «Preveza Beach», όπου και
διαμέναμε. 

Παρών ήταν και ο αντιπεριφερει-
άρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Χαράλαμπος
Καφύρας και τις δυο ημέρες της Γ.Σ. 

Εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να τον
ευχαριστήσουμε για την ιστορική
απόφαση που πήρε στις 16.09.2013 το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελ-
λάδας με δική του εισήγηση, για τη
χρηματοδότηση 100.000 Ευρώ της με-

λέτης αναστήλωσης του αρχαίου θε-
άτρου στο «Αίπυ».

Παράλληλα συζητήσαμε και για
άλλες διευκολύνσεις που είναι πρό-
θυμος να μας παράσχει προκειμένου
το έργο αυτό να ολοκληρωθεί. 

Πολλοί άλλοι παράγοντες της
περιοχής τόσο από τον ιδιωτικό όσο
και από το δημόσιο τομέα ήταν πα-
ρόντες. 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης, αφού πήρε το
λόγο ευχαρίστησε το Διάζωμα και ιδι-
αίτερα τον πρόεδρο κ. Σταύρο Μπέ-
νο για την πρωτοπόρα ιδέα του να
συνδεθούν όλοι οι αρχαιολογικοί χώ-

ροι της περιοχής σε ένα πρόγραμμα
«πολιτιστικών διαδρομών».

Ο κ. Περιφερειάρχης δήλωσε ετοι-
μότητα ώστε να εφαρμόσει το εν
λόγω πρόγραμμα που θεωρεί ότι θα
γίνει μοχλός ανάπτυξης της περιοχής. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα των «Πο-
λιτιστικών διαδρομών» σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Διαζώματος κ. Σταύ-
ρο Μπένο θα έχει ανάλογη εφαρμο-
γή και επιστρέψαμε στην Αθήνα γε-
μάτοι σκέψεις και ιδέες. 

Φωτο: STAR CHANNEL

H κ. Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη με τους κ.κ. Νίκο Λαμπρόπουλο, 
Νώντα Πόθο και Φώτη Βλάχο 

Ο κ. Χαράλαμπος Καφύρας στη Γ.Σ. 

Η Γ.Σ. του Διαζώματος 
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«ΕΛΠΙΔΑ», άνθρωποι που πίστεψαν στο όραμα
του Συλλόγου και στάθηκαν αρωγοί στον αγώ-
να του για έναν καλύτερο κόσμο, πολλές προ-
σωπικότητες διεθνούς κύρους, επιστήμονες,
καλλιτέχνες, Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της
UNESCO, επικεφαλής διεθνών οργανισμών,
κ.ά., που μοιράζονται τα ιδανικά της «ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ», την αλληλεγγύη, την ειρήνη,
τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό και έγι-
ναν αγγελιοφόροι του μηνύματός της
πέρα από τα σύνορα της χώρας μας, και
βεβαίως τα παιδιά - πρωταθλητές ζωής
που νίκησαν τον καρκίνο, διαπρέπουν
στον τομέα δράσης τους και  αποτελούν
φωτεινά παραδείγματα δύναμης και αι-
σιοδοξίας, αλλά και οι γονείς που στάθη-
καν με γενναιότητα και πίστη για το μέλ-
λον, πλάι στα άρρωστα παιδιά τους.  

Ήταν μια εκδήλωση για το δώρο της
ζωής που δόθηκε σε 670 παιδιά κατά τη
διάρκεια της 20χρονης λειτουργίας της
Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των
Οστών, μια εκδήλωση - φόρος τιμής στα
παιδιά και τις οικογένειές τους που έδω-
σαν με γενναιότητα τη μάχη ενάντια
στον καρκίνο αλλά και σε όλους εκείνους,
εντός και εκτός των συνόρων της χώρας
μας, που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου
του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»:

• Τη δημιουργία της Μονάδας Μεταμό-
σχευσης Μυελού των Οστών

• Τη δημιουργία του Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ»
• Τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας

Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙ-
ΔΑ»

• Την αδελφοποίηση της Ογκολογικής Μο-
νάδας με νοσοκομεία διεθνούς επιστημονικού
κύρους. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου «ΕΛΠΙΔΑ», κυρία Μαριάννα Β. Βαρδι-
νογιάννη λέγοντας: «Αυτή η στιγμή είναι για
εμάς πολύ ξεχωριστή. Γιατί απόψε εδώ βρίσκεται
όλη η ΕΛΠΙΔΑ. Η πραγματική ΕΛΠΙΔΑ. Όσοι
πρόσφεραν και όσοι δούλεψαν για να γίνει το
όνειρο πραγματικότητα. Είναι εδώ η Πολιτεία,
με την ανώτατη εκπροσώπησή της, που από την
πρώτη στιγμή μας στήριξε το έργο μας. Είναι
εδώ τα παιδιά. Τα παιδιά που αυτά μας έμαθαν
τι θα πει κουράγιο. Αλλά και οι γονείς, που προ-
σωποποίησαν την ελπίδα, αφού κάθε στιγμή γι’
αυτούς ήταν γεμάτη ελπίδα πως το παιδί τους
θα γίνει καλά. Είναι εδώ και όσοι μας έδειξαν τον
δρόμο της πραγματικής αγάπης στον άνθρωπο,
τι είναι να δίνεις κάτι από τον εαυτό σου για να
σωθεί κάποιος άλλος. Είναι εδώ οι επιστήμονες
και οι νοσηλευτές που επιτυγχάνουν το θαύμα
της δεύτερης ζωής, της δεύτερης ευκαιρίας. Εί-
ναι εδώ όσοι μας πίστεψαν, όσοι μας στήριξαν,
όσοι έκαναν δυνατότερο το μήνυμά μας και τον
αγώνα μας. Είναι εδώ όσοι ήξεραν πώς να ενώ-
σουν έναν ολόκληρο λαό στο πλευρό μας και το
έκαναν.  Εδώ είναι και οι άνθρωποι που με τις
γνώσεις τους έχτισαν κάτι που όλοι το λένε μο-

ναδικό... αλλά και οι πραγματικοί εργάτες αυ-
τού του έργου που το είδαν να μεγαλώνει και
να ζωντανεύει μέσα από τα χέρια τους… Όμως
εδώ απόψε, είναι και όσοι πέρα από τα σύνορα
της χώρας μας μοιράζονται τα οράματά μας,
σύμμαχοι πραγματικοί στον αγώνα μας για
έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο που θα προ-
στατεύει τα παιδιά και θα στηρίζεται στις αξίες

της αλληλεγγύης, της ειρήνης, του ανθρωπισμού
και του πολιτισμού. Έναν κόσμο χωρίς σύνορα,
όπου τα παιδιά, παντού, θα έχουν τα ίδια δι-
καιώματα στη μόρφωση και στην υγεία. Σ’ αυ-
τόν τον κόσμο θέλουμε να πορευτούμε και γι’
αυτόν τον κόσμο αγωνιζόμαστε στην ΕΛΠΙΔΑ…
Η υπόσχεσή μας για το Μέλλον; Θα είμαστε
εδώ! Πάντα στο πλευρό των παιδιών, και όχι μό-
νον. Θα είμαστε εκεί, όπου το Κράτος δεν μπο-
ρεί αλλά τα παιδιά το χρειάζονται. Και εμείς θα
παίρνουμε δύναμη από αυτά. Θα παίρνουμε κου-
ράγιο όταν τα ακούμε να μιλούν για την ΕΛΠΙ-
ΔΑ σαν το δεύτερο σπίτι τους. Όταν φεύγοντας
από το νοσοκομείο θεραπευμένα, επιστρέφουν
κοντά μας για να βοηθήσουν άλλα παιδιά με το
ίδιο πρόβλημα. Και θα νιώθουμε καλύτεροι άν-
θρωποι. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι έτσι νιώθω εγώ.
Κάθε φορά που βρίσκομαι κοντά τους, κάθε
φορά που φεύγω από το νοσοκομείο αισθάνο-
μαι  καλύτερος άνθρωπος. Και γι’ αυτό, τα ευ-
χαριστώ. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε
όλοι μαζί, φέρνοντας κοντά μας, και κοντά στα
παιδιά, όλο και περισσότερους ανθρώπους,
που στην εποχή της άρνησης σκέφτονται θετι-
κά και σε εποχές απελπισίας, πιστεύουν στην ελ-
πίδα. Η υπόσχεση που δίνω απόψε είναι δέ-
σμευση για όλους μας στην ΕΛΠΙΔΑ: πως το
όνειρο που λέει, πως ο παιδικός καρκίνος μπο-
ρεί να νικηθεί, θα μείνει για μας ζωντανό. Για-
τί για μας στην ΕΛΠΙΔΑ, η ζωή και ενός μόνον
παιδιού ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Αγγε-
λιοφόρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ», Σάκης Ρουβάς, στο
ρόλο του αφηγητή «ταξίδεψε» τους παρευρι-
σκόμενους πίσω στο χρόνο, στην αρχή της δε-
καετίας του ’90, όταν ένα «φωτάκι» ελπίδας άνα-

ψε για τα παιδιά που έπασχαν από καρκίνο, με
την ίδρυση του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», και κάλεσε
τον Διευθυντή της Μονάδας Μεταμόσχευσης
Μυελού των Οστών, κύριο Στέλιο Γραφάκο να
απονείμει  το Αριστείο «ΕΛΠΙΔΑΣ» στην κυρία
Estelle Sotirhos, σύζυγο του τότε Αμερικανού
Πρέσβυ στην Ελλάδα, καθώς  υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της «ΕΛΠΙΔΑΣ», μαζί με την κυρία Μα-

ριάννα Β. Βαρδινογιάννη και την κυρία
Ειρήνη Αθανασιάδου. Αριστείο ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ επίσης απονεμήθηκε σε εκείνους
που μίλησαν πρώτοι για την ίδρυση και
τη δράση του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»,
στους δημοσιογράφους που μετέφεραν
τα μηνύματα της «ΕΛΠΙΔΑΣ» στην κοι-
νωνία και δυνάμωσαν τη φωνή της στα
πρώτα της βήματα. Στον Ζάχο Χατζη-
φωτίου και στην αείμνηστη Νατάσσα
Δαφέρμου -το βραβείο παρέλαβε η
κόρη της Κατερίνα- καθώς και στον
ξένο δημοσιογράφο, τον Λόρδο Michel
Anders Cavendish, που μέσα από την
αρθρογραφία του στον διεθνή Τύπο, συ-
νέβαλε ώστε να γίνει γνωστό το έργο
της «ΕΛΠΙΔΑΣ» στην Ευρώπη. 

Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου «ΕΛΠΙΔΑ», κυρία Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη, απένειμε Αριστείο «Αλ-
ληλεγγύης» στον Αρχιεπίσκοπο Αθη-

νών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο για το αξιο-
θαύμαστο κοινωνικό έργο που επιτελεί και Αρι-
στεία «Διεθνούς Αλληλεγγύης» σε διεθνείς προ-
σωπικότητες που μοιράζονται τα οράματα και τις
αξίες που πρεσβεύει η «ΕΛΠΙΔΑ», είναι σύμ-
μαχοι στον αγώνα της και πιστεύουν σε ένα κα-
λύτερο αύριο. Συγκεκριμένα  Αριστεία «Διεθνούς
Αλληλεγγύης» απονεμήθηκαν στη Μεγάλη
Δούκισσα του Λουξεμβούργου Maria Teresa για
την συμβολή της στον διαπολιτισμικό διάλογο,
στην κυρία Anne-Aymone Giscard d’ Estaing,
ιδρύτρια του Ιδρύματος για την Προστασία της
Παιδικής Ηλικίας, στον Federico Mayor, πρώην
Γενικό Διευθυντή της UNESCO, για τη διάδοση
του Πολιτισμού Ειρήνης, στην Πρέσβυ Καλής
Θελήσεως της UNESCO, Kim Phuc Phan Thi για
την εκστρατεία της υπέρ των παιδιών - θυμάτων
του πολέμου, στον καρδιοχειρουργό Sir Mag-
di Yacoub, στον Γάλλο καθηγητή Ογκολογίας
David Khayat, στον Τούρκο Πρέσβυ στην Ελ-
λάδα κύριο Kerim Uras, για τη συμβολή του στο
πρόγραμμα αδελφοποίησης της Ογκολογικής
Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-
ΕΛΠΙΔΑ» με νοσοκομεία του εξωτερικού, στον
Υπουργό Υγείας της Τουρκίας, κύριο Mehmet
Muezzinoglou, για την υπογραφή της συμφω-
νίας για συνεργασία μεταξύ της Ογκολογικής
Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-
ΕΛΠΙΔΑ» με παιδιατρικό νοσοκομείο της Άγ-
κυρας, στον Καναδό Πρέσβυ στην Ελλάδα,
κύριο Robert Peck, για τη συμβολή του στο πρό-
γραμμα αδελφοποίησης της Ογκολογικής Μο-
νάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-
ΕΛΠΙΔΑ» με το Sick Kids Hospital του Καναδά,

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΕΛΠΙΔΑ»
ΕΙΚΟΣΙ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΜΥΕΛΟΥ  ΤΩΝ  ΟΣΤΩΝ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Η Έφη Βλάμη προσφέρει το μετάλλιό της στην ξιφασκία 
στην κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη 
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στον διάσημο πιανίστα από την Αρ-
γεντινή και Πρέσβυ Καλής Θελή-
σεως της UNESCO, Miguel Angel
Estrella, για τη διάδοση της μουσι-
κής στα παιδιά, στη δική μας μεγά-
λη καλλιτέχνη  Νάνα Μούσχουρη
για την προσφορά της στην «ΕΛΠΙ-
ΔΑ» και στον γνωστό συνθέτη Jean
Michel Jarre. 

Οι βραβευόμενοι αφού ευχαρί-
στησαν την κυρία Βαρδινογιάννη
για την τιμή που τους κάνει, εξέ-
φρασαν τον θαυμασμό τους για το
σημαντικό έργο της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
αλλά και για την προσωπικότητά
της, που όπως χαρακτηριστικά είπαν
αποτελεί «παράδειγμα και πηγή έμ-
πνευσης για όλους μας». Μάλιστα
ο καθηγητής David Khayat ανακοί-
νωσε ότι η «Επιτροπή της Χάρτας
των Παρισίων ενάντια στον καρκί-
νο», το 2014, στις Βερσαλλίες θα
βραβεύσει την κυρία Βαρδινογιάν-
νη για την προσφορά της, ενώ ο
Jean Michel Jarre ευχήθηκε όλες οι
χώρες να αποκτήσουν τη δική τους
Μαριάννα!

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επί-
σης 5 παιδιά - πρωταθλητές ζωής,
που όχι μόνο κατάφεραν να νική-
σουν τη μάχη ενάντια στον καρκίνο
αλλά και να διαπρέψουν με υψηλές
επιδόσεις στους τομείς που δρα-
στηριοποιούνται. Τα «Παράσημα
ΕΛΠΙΔΑΣ» στα 5 παιδιά, τον Αντώ-

νη Φωτιάδη, τη Χριστίνα Φυτιλή, την
Έφη Βλάμη, τον Στέλιο Παπαρδέ-
λα και τη Μαρία Μπούσια, απένει-
με ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύ-
ριος Κάρολος Παπούλιας. Αριστείο
«ΕΛΠΙΔΑΣ» απονεμήθηκε και στον
κύριο Ζαφείρη Φωτιάδη, τον πατέ-
ρα του Αντώνη, που από τότε που ο
γιός του έγινε καλά, στηρίζει με
όλες του τις δυνάμεις την «ΕΛΠΙ-
ΔΑ».

Η κορυφαία και πιο συγκινητική
στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν η
Έφη Βλάμη, δυο φορές πρωταθλή-
τρια Ελλάδας στην ξιφασκία πρό-
σφερε το μετάλλιό της στην κυρία
Βαρδινογιάννη, ως ένδειξη ευγνω-
μοσύνης, λέγοντάς της ότι «είναι το
ελάχιστο που μπορώ να κάνω για
σας». 

Την παρουσίαση της εκδήλω-
σης έκανε ο Σάκης Ρουβάς και την
απονομή των «Αριστείων Διεθνούς
Αλληλεγγύης» συντόνισε η Ευρω-
βουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυ-
ρία Ρόδη Κράτσα. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους προσωπικότητες από
τον πνευματικό, καλλιτεχνικό, πο-
λιτικό, διπλωματικό και επιχειρη-
ματικό χώρο, ευεργέτες και δωρη-
τές του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», επι-
κεφαλής μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων, εκπρόσωποι των μέσων
ενημέρωσης, μέλη και φίλοι του
Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», κ.ά. 

Συνέχεια από τη σελ. 4 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΕΛΠΙΔΑ»

ΕΙΚΟΣΙ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  

ΜΥΕΛΟΥ  ΤΩΝ  ΟΣΤΩΝ Στις 31 Ιουλίου και
1 Αυγούστου 2013
στην αυλή του Δημο-
τικού Σχολείου Ζαχά-
ρως πραγματοποιήθη-
κε εκδήλωση των Συλ-
λόγων της περιοχής
μας, με θέμα την προ-
ώθηση και διατήρηση
της παραδοσιακής  οι-
κονομίας και  πολιτι-
στικής κληρονομιάς
του τόπου μας.

Στην εκδήλωση
αυτή συμμετείχε ο κάθε Σύλλογος με το περίπτερό του, όπου πα-
ρουσίαζε τις ομορφιές και τα καλούδια του τόπου του, κάποιες πι-
θανές εκδόσεις, παραδοσιακά σκεύη, εργόχειρα, εδέσματα, κ.τ.λ.
Εκπρόσωποι των Συλλόγων παρουσίαζαν το έργο τους και το χω-
ριό τους με ένα μικρό βίντεο και λίγα λόγια. 

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με τον Σύλλογο Χρυσοχωρίου με
ανάλογο περίπτερο. Το βίντεο που παρουσιάσαν από κοινού είχε ως
θέμα την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο «Αίπυ» και την ανα-
στήλωση του Αρχαίου Θεάτρου που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Λίγα
λόγια είπαν γι’ αυτό η Πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωριτών  κα
Παναγιώτα Κυριακο-
πούλου και ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου
μας Φώτης Βλάχος.

Στο τέλος της εκ-
δήλωσης διασκεδά-
σαμε με μουσική,
τραγούδι και χορό.

Θεωρούμε ότι η
εκδήλωση αυτή των
Συλλόγων εστέφθη
με απόλυτη επιτυχία. 

Καλό είναι, λοι-
πόν, να γίνονται τέ-
τοιες εκδηλώσεις και
να μετέχουμε σε αυτές, γιατί μόνο έτσι από κοινού θα μπορέσου-
με να επιτύχουμε και να προσφέρουμε πολλά καλά στον τόπο μας. 

Εκδήλωση  Συλλόγων 
31-07  και  01-08-2013

Το περίπτερο Χρυσοχωρίου - Μακίστου

Οι Πρόεδροι Χρυσοχωρίου και Μακίστου 
Τούλα Κυριακοπούλου και Φώτης Βλάχος 

αντίστοιχα παρουσιάζουν το βίντεο για το Αίπυ 



ΜΑΚΙΣΤΙΑ 6 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος  2013 

Η  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΒΡΑ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλίδονας «Η ΣΑΡΕΝΑ»

κ. Τριανταφυλλιά Νιάρχου πήραμε το παρακάτω κείμενο: 
«Με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δή-

μου μας πραγματοποιήθηκε μια διήμερη «εκπαιδευτική»  -όπως άλλωστε
είχε ονομαστεί- εκδρομή. Με την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης-πρό-
σκλησης  και σε μικρό χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος
αριθμός συμμετεχόντων και γρήγορα και με μεγάλο ενδιαφέρον πραγμα-
τοποιήθηκε. 

Έτσι ξεκινήσαμε το Σάββατο το πρωί την εκδρομή μας για την Ανάβρα
Μαγνησίας. Εκτός από τους προέδρους, τα μέλη και τους εκπροσώπους των
Συλλόγων, την εκδρομή πλαισίωσαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργα-
νισμού του Δήμου Ζαχάρως κ. Κων/νος Τζανέτος, οι πρόεδροι των Δημο-
τικών  Διαμερισμάτων Μακίστου κ. Νώντας Πόθος, Μηλέας κ. Χρήστος Μάν-
τεσης, και Ροδινών κ. Αγησίλαος Νικολακόπουλος. 

Στην επίσκεψή μας στην Ανάβρα μας περίμενε ο κ. Τσουκαλάς, ο άν-
θρωπος που συνετέλεσε ώστε το ορεινό αυτό χωριό να γίνει γνωστό για
την ανάπτυξή του σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Μέσα σε μία σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και σε φιλικό πνεύ-
μα μας ανέλυσε τους τρόπους  που χρησιμοποίησε για να πετύχει τους στό-
χους που είχε θέσει με τους συνεργάτες του, αλλά και τις δυσκολίες που
αντιμετώπισε. Έπρεπε πρώτα να πείσει τους κατοίκους του χωριού του για
τις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους που θα συνέβαλαν προς
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Αρχικά υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, όμως δεν το έβαλε κάτω. Έδωσε
μάχη, μάχη με την άγνοια, μάχη με τη μιζέρια, μάχη με την αδιαφορία και
τελικά τα κατάφερε. Ο κ. Τσουκαλάς δε βασίστηκε στο κράτος και τους θε-
σμούς, αλλά στην υπερβολική αγάπη για τον τόπο του, στις γνώσεις που
είχε αποκτήσει  επαγγελματικά, στην αστείρευτη θέλησή του για δημιουργία
και πρόοδο στο χωριό του. Στην αρχή τον στήριξαν δικοί του άνθρωποι αλλά
και στη συνέχεια όλο το χωριό. Δεν χρησιμοποίησε τεχνάσματα, δεν ακο-
λούθησε τα σκοτεινά μονοπάτια της διαπλοκής, διεκδίκησε με πυγμή και
θάρρος και τα κατάφερε. 

Ο λόγος του και η ειλικρίνειά του μας γοήτευσαν. Ιδιαίτερα μας έκανε
εντύπωση ο θεσμός των λαϊκών συνελεύσεων, που είχε καθιερώσει. Ο κ.
Τσουκαλάς, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καλούσε τους κατοίκους της Ανά-
βρας όχι μόνο για να τους ενημερώσει, αλλά και για να ακούσει τους προ-
βληματισμούς και τις προτάσεις τους και να καταγράψει τα προβλήματα που
του ανέφεραν.  

Φυσικό ήταν να συναντήσει πολλές αντιδράσεις, στην αρχή. Οι αντι-
λήψεις και οι συνήθειες των κατοίκων δεν ήταν εύκολο να αλλάξουν από
τη μια στιγμή στην άλλη. Με τον τρόπο του, και την υπομονή του ξεπερά-
στηκαν όλα και άρχισε σιγά-σιγα η αποδοχή και η συνεργασία, αλλά και η
εθελοντική προσφορά από όλους. 

Στην Ανάβρα η κύρια απασχόληση των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία.
Με ενέργειές του προς το Υπουργείο Γεωργίας έγινε αποχαρακτηρισμός
εκτάσεων με πρωτόκολλα και εδόθησαν δωρεάν σε κάθε κτηνοτρόφο 5

στρέμματα γης, όπου έφτιαξαν σύγχρονους στάβλους με σωστή δόμηση
(φως και νερό) και  συγκέντρωσαν τα ζώα τους εκεί. Έτσι τα κοπάδια τους
αυξήθηκαν και το κυριότερο δεν ψοφούσαν πλέον το χειμώνα από κρύο.
Άρχισε σιγά-σιγά  η οικονομική τους αναβάθμιση  από την κτηνοτροφία. Εν-
τάχθηκαν σε βιολογικό καθεστώς και η βελτίωση ποιότητας ζωής  ήταν γε-
γονός με αποτέλεσμα ακόμη και αυτοί που δεν είχαν κτηνοτροφική μονά-
δα, άρχισαν να δημιουργούν. Σήμερα ο αριθμός των ζώων στην ΑΝΑΒΡΑ
ξεπερνά τις 60.000. Στη συνέχεια κατασκευάσθηκε ένα σφαγείο με όλες
τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα έβαλε στόχους την παιδεία και την
υγεία. Κτίστηκε νέο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο με ξεχωριστό δια-
μέρισμα για τους δασκάλους και νηπιαγωγούς. Η διαμονή τους δωρεάν. Κα-
τασκευάσθηκε υπερσύγχρονο Αγροτικό Ιατρείο στο οποίο υπήρχε και τη-
λεϊατρική (όταν υπήρχε ανάγκη) σε συνεργασία με τα μεγάλα Νοσοκομεία
της Αθήνας. Εφαρμόστηκε  προληπτική ιατρική για όλους τους κατοίκους
και δωρεάν. Η διαμονή του Γιατρού δωρεάν σε διαμέρισμα της Κοινότητας. 

Το υπερσύγχρονο αιολικό πάρκο δίνει έσοδα στην Κοινότητα 100.000
ευρώ το χρόνο. Όταν θα  τελειοποιηθούν και τα άλλα δύο, οι κάτοικοι δεν
θα πληρώνουν καθόλου ρεύμα. Πάρα πολλά έργα  στο εσωτερικό  του χω-
ριού, όπως η αίθουσα εκδηλώσεων, το Λαογραφικό Μουσείο με τα αποτυ-
πώματα της τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, οι δρόμοι άλλαξαν κατά πολύ
την όψη του.

Στην είσοδο του χωριού υπήρχε ποτάμι που οι κάτοικοι πετούσαν ότι
άχρηστο είχαν και κυρίως τα ψόφια ζώα τους. Σήμερα  στην ίδια έκταση,
σε μια απόσταση περίπου τα 1.100 μ. έχει διαμορφωθεί ένα περιβαλλον-
τικό πάρκο, που ξεκινούν από παντού να το επισκεφθούν και σε τίποτα δε
θυμίζει τον παλιό σκουπιδότοπο. Ο παλιός νερόμυλος, η νεροτριβή (ντρι-
στέλα), οι πηγές της Ανάβρας, το ποτάμι με τα γέρικα πλατάνια. Στην εί-
σοδο υπάρχουν πινακίδες και οδηγίες προς τους επισκέπτες, πλακόστρω-
τα μονοπάτια δεξιά και αριστερά  στο ποτάμι, που συνδέονται με γεφυρά-
κια για διευκόλυνση των επισκεπτών. Σε όλη τη διαδρομή υπάρχουν διευ-
κρινιστικές ταμπέλες για την κάθε χλωρίδα του πάρκου. Παιδικές χαρές,
τουαλέτες, παγκάκια, κλπ. ξεκουράζουν τους επισκέπτες για να μπορούν
να συνεχίσουν τη διαδρομή μέχρι τέλους.

Μέσα στο κέντρο του χωριού ένα σύγχρονο διώροφο πάρκινγκ έχει λύ-
σει το πρόβλημα της στάθμευσης για όλους τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες. (Το δε χειμώνα τα βράδια βγάζουν τα ΙΧ αυτοκίνητα και στεγά-
ζονται τα 4Χ4 για να μην έχουν το πρωί πρόβλημα για να πάνε στα ζώα τους.
Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε σε πολλές λεπτομέρειες). 

Το συμπέρασμά μας είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εκμεταλλεύτηκε όλα
τα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και κατάφερε να κάνει την Ανά-
βρα πρότυπο ανάπτυξης. 

Το πιο σπουδαίο, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι ότι έκανε γνωστή
την ΑΝΑΒΡΑ σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ανάβρα δεν είναι πέ-
ρασμα, είναι προορισμός. Με αυτά που έχουν δημιουργηθεί  και έχουν  δη-
μοσιευτεί υπάρχει πράγματι έντονο ενδιαφέρον από ανθρώπους που αγα-
πούν τον τόπο τους, αλλά και περιέργεια πως έγιναν όλα αυτά. Με τον τρό-

Συνέχεια στη σελ. 7

Ο κ. Τσουκαλάς με τον Κων/νο Τζανέτο Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Δήμου Ζαχάρως και τους Προέδρους των Πολιτιστικών 
Συλλόγων Μακίστου, Αρήνης, Καλίδονας, Χρυσοχωρίου, Μπισκινίου, 

Μηλέας, Ξηροχωρίου και τους Πρόεδρους των Τ.Κ. Μακίστου, Μηλέας, 
Αρήνης και Ροδινών 

Οι εκδρομείς μπροστά από το Συνεδριακό Κέντρο Ανάβρας 



Για δεύτερη φορά μετά τον εκκλησιασμό και την αρτοκλασία στην
«Παναγία» όλοι οι συγχωριανοί μαζευτήκαμε στην αυλή του Σχολείου
για να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά!

Ο Σύλλογος και οι γυναίκες του χωριού προσέφεραν καφέ, ανα-
ψυκτικά και χειροποίητα παραδοσιακά γλυκίσματα και όχι μόνο…

Οι ευχές και οι ευχάριστες συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν. Και εκεί
που λέγαμε τα νέα μας λίγο μετά τον καφέ όλοι μαζί βοηθήσαμε να στρω-
θούν τα τραπέζια, να κοπούν οι σαλάτες, τα ψωμιά και να μοιραστούν
τα ψητά γουρουνόπουλα, οι μπύρες και το κρασί. Όλα ήταν πεντανό-
στιμα και πλούσια. 

Ο φίλος και συγχωριανός μας Στάθης Κοκκαλιάρης για άλλη μια
φορά προσέφερε αφιλοκερδώς τη μουσική με τα παραδοσιακά ακού-
σματα. 

Ασυγκράτητοι και κεφάτοι, όπως είμαστε, σηκωθήκαμε όλοι και χο-
ρέψαμε. Ακόμα και η θεία Ντίνα η Παπαδοπούλου, 95 ετών σήμερα, χό-
ρεψε και όλοι την καμαρώσαμε και χειροκροτήσαμε το σκέρτσο και το
κέφι της. Το ίδιο και ο μπάρμπα Αντώνης ο Κοκκαλιάρης. Τραβήξαμε
φωτογραφίες, τραγουδήσαμε και διασκεδάσαμε με τη ψυχή μας. 

Χάρη στο συμπατριώτη και φίλο Διονύση Λινό, κάναμε και μια μι-
κρή λαχειοφόρο για να βγουν κάποια από τα έξοδα της εκδήλωσης. Τα
τρία δώρα που προσέφερε, τα κέρδισαν οι συμπατριώτες μας, οι οποί-
οι όπως δήλωσαν με χαρά θα επισκεφθούν το κάμπινγκ του στη Μάνη
για να περάσουν όμορφες, ξέγνοιαστες στιγμές. 

Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βοήθησαν για να γί-
νει αυτό το αντάμωμα πριν και κατά τη διάρκεια και όσους τίμησαν με
την παρουσία τους την απλή αυτή εκδήλωση αγάπης και ομόνοιας. Ευ-
χόμαστε κάθε χρόνο, κάθε Δεκαπενταύγουστο, να μαζευόμαστε όλο και
πιο πολλοί και να γεμίσει ο χώρος του σχολείου μας από γέλια και φω-
νές ανθρώπων αγαπημένων.  
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15  Αυγούστου  Αντάμωμα  
στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  (Σχολείο) 

Η  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
ΣΤΗΝ  ΑΝΑΒΡΑ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

πο αυτό υπάρχει τουρισμός στο χω-
ριό με όλα τα επακόλουθα.  Γιατί να
μην γίνονται παντού, αφού οι νόμοι,
οι διαδικασίες και τα Ευρωπαϊκά
προγράμματα είναι τα ίδια;

Αγαπητοί μας φίλοι, οι Σύλλογοι
έκαναν αυτή την κίνηση, γιατί αγα-
πούν και ενδιαφέρονται για τα χω-
ριά τους και γενικότερα το τόπο
τους. Διαπίστωσαν πως μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη, άκουσαν τους
τρόπους, είδαν με τα ίδια τους τα
μάτια όλα όσα έγιναν στην Ανάβρα
και στη συνέχεια έφεραν στο μυα-
λό τους τα δικά τους χωριά, (είδαν
τα υπέρ και τα κατά αυτού του ορει-
νού χωριού σε σχέση με τα δικά
μας χωριά). 

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι
μπορούν και κάνουν πλέον τη σύγ-
κριση με τον τόπο μας, ο οποίος
μας παρέχει όλες τις προϋποθέσεις
για να γίνει το κάθε χωριό μια
«νέα» Ανάβρα! Το θλιβερό στην
ιστορία της Ανάβρας  είναι πως ο
Καλλικράτης λειτούργησε σαν ανά-
χωμα στην εξέλιξη. Το ακόμη θλι-
βερότερο για όλους  μας  είναι πως
η Ανάβρα είναι μία και όπως είπε και
ένας «φίλος» του τόπου μας, λίγο
πριν ξεκινήσουμε την εκδρομή μας,
εξέφρασε την άποψή του ακριβώς
έτσι, «ο δικός σας τόπος Ανάβρα δε
θα γίνει ποτέ». Γιατί άραγε; Πού βα-
σίστηκε και το πιστεύει αυτό; Δεν
υπάρχουν εδώ άνθρωποι με παιδεία
και ήθος; Θέλουμε να πιστεύουμε
ότι η έκφρασή του αυτή  ελέχθη  με
επιπολαιότητα και όχι με σκοπιμό-
τητα γι’ αυτό το ξεπεράσαμε και
πραγματοποιήσαμε την εκδρομή,
παρότι μας χλεύασαν κάποιοι και
μας λοιδόρησαν, για αυτό μας το
τόλμημα. Εμείς πήγαμε για να δού-
με με τα ίδια μας τα μάτια και να μά-
θουμε. Δεν το παίζουμε «σωτή-
ρες»! Δεν προσπαθούμε  να υπο-
καταστήσουμε  την τοπική αυτοδι-
οίκηση. Πώς θα μπορούσαμε άλ-
λωστε; Ούτε πιστεύουμε πως μπο-
ρούν να αλλάξουν όλα μέσα σε μία

μέρα. Είμαστε εδώ όμως! Θα συ-
νεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους,
όχι απλώς να τους υποδείξουμε
στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά
για να συνεργαστούμε μαζί της.
Εμείς θα είμαστε εδώ και θα συνε-
χίσουμε να δουλεύουμε εθελοντι-
κά και συλλογικά. Ελπίζουμε κάποια
στιγμή η παρέα μας να μεγαλώσει
κι άλλο. Στην παρέα μας μόνο,
«λαδιάρηδες» δεν χωράνε! Για
όλους υπάρχει χώρος αρκετός και
ιδιαίτερα γι’ αυτούς που πιστεύουν
στην πρόοδο, την ανάπτυξη, στην
προσφορά, στον εθελοντισμό, στην
ξέλαση, για όλους που οραματί-
ζονται καλύτερες μέρες! Για τον
«φίλο» μας που πιστεύει ότι, «Ανά-
βρα δεν θα γίνουμε πότε», φυσικά
δεν θα βρίσκει χώρο να σταθεί!!! 

Ο προβληματισμός όλων των
εκδρομέων για όσα είδαν και άκου-
σαν είναι μεγάλος. Με την επι-
στροφή τους, στις τσάντες κουβα-
λούσαν το  βαρύ φορτίο της γνώ-
σης αλλά και ένα μεγάλο ερωτη-
ματικό, ένα γιατί! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥ-
ΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΡΑΜΑ, ΕΜ-
ΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΜΑΣ;

Οι Σύλλογοι αυτές τις κινήσεις
μπορούν και έχουν τη δυνατότητα
να κάνουν. Δεν μπορούν να δια-
χειριστούν οι ίδιοι οικονομικά προ-
γράμματα, ο κάθε ένας για το χω-
ριό του, μπορούν όμως να μαθαί-
νουν καινούργια πράγματα και στη
συνέχεια να τα κοινοποιούν στους
αρμόδιους τοπικούς άρχοντες, μή-
πως τέλος πάντων όλοι μαζί μπο-
ρέσουμε και καταφέρουμε κάτι για
το κοινό συμφέρον. Μετά από αυτή
την κίνηση ίσως υπάρξει το ανά-
λογο ενδιαφέρον και η ευαισθητο-
ποίηση και μας καλέσουν να δια-
τυπώσουμε τις εντυπώσεις μας και
τους προβληματισμούς μας σε σχέ-
ση με αυτά που είδαμε, για να
δούμε τι θα μπορούσαμε να κά-
νουμε όλοι μαζί». 

Συνέχεια από τη σελ. 6 

Στη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου χορεύουμε 

Μπροστά χορεύει η ενενηνταπεντάχρονη κ. Ντίνα Παπαδοπούλου 



Δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ζαχάρως η ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας του χωριού στον Ι.Ν. Aγ. Ιωάννη. Προσωρινός μειοδότης ανα-
δείχθηκε ο κ. Γεώργιος Μποσνακίδης από τον Πύργο. Εκτιμάται ότι η
σύμβαση του έργου θα υπογραφεί εντός ολίγων ημερών έτσι ώστε να
ξεκινήσουν οι εργασίες. Θυμίζουμε ότι για την πλατεία υπάρχει η δω-
ρεά της Vodafone ύψους 40.000€. Είναι ένα έργο απαραίτητο για το χω-
ριό μας, καθώς η πλατεία μας είναι αρκετά μεγάλη αλλά έχει μείνει ανα-
ξιοποίητη. Σας παραθέτουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΘΕΜΑ: 23° ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 343/2013 «Λήψη απόφασης για την διενέργεια δη-

μοπρασίας του έργου - Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία
Μακίστου (δωρεά VODAFONE)- και ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00€
με ΦΠΑ για την πληρωμή του- συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού».

Σήμερα την 28η μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12128/23-08-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ζαχάρως που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη
της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από
τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες οι
κατωτέρω:

Παρόντες
1. Μπάμης Γεώργιος
2. Χρονόπουλος Δημήτριος
3. Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος
4. Γκόγκας Παναγιώτης
5. Μπαλαδήμας Ιωάννης

Απόντες
1. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος
2. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος
οι οποίοι νόμιμα εκλήθησαν αλλά δεν προσήλθαν.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου

Ζαχαροπούλου Δήμητρα για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (17°) θέμα της
ημερησίας διάταξης είπε:

«Κύριοι Σύμβουλοι, την αριθ. 310/13 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 41/2013 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζη-
μιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)», εξα-
σφαλίστηκε πίστωση ποσού 40.000,00€ για την πληρωμή του και καθο-
ρίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία. Η αριθ. 41/2013
μελέτη του εν λόγω έργου έλαβε αριθ. μητρώου (ΑΔΑΜ)
13REQ001581230.

Σύμφωνα με τ' ανωτέρω προτείνω την διεξαγωγή δημοπρασίας του
εν λόγω έργου για τις 8/10/2013, την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
κατόπιν κλήρωσης, την ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00€ σε βάρος
του προϋπ/σμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή του. Επίσης προτείνω
και την δημοσίευση περίληψης στις εφημερίδες: ΦΕΚ, Δημοπρασιών &
Πλειστηριασμών, Πατρίς, Πρώτη, Πρωινή, Παρατηρητής».

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να πάρει την σχετική
της απόφαση.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του
προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση, βλέποντας και τις δια-
τάξεις: Α) Των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων" και του άρθρου 58 του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή
Δημοσίων έργων" σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 27
και 87 του από 17-5/15-6/59 Β. Δ/τος "περί οικονομικής διοίκησης και λο-
γιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" Β) Της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.
Δ/τος 28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης" και των άρθρων 24 παρ. 1 του Ν.1832/89 "Τροποποίηση και

συμπλήρωση της Νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την απο-
κέντρωση και άλλες διατάξεις".

Την ΕΔ2α/04/40 Φ.Ν. 294/86 απόφαση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/96 Φ.Ν. 294/92.

Το Π.Δ.229/1999 ΦΕΚ 194 Α με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15
του Π.Δ. 171/87.

Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3274/04 (Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-04)
και του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 «Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ-
δικα».

Τις διατάξεις του Ν. 3263/2004.
Την αριθ. 41/2013 Μελέτη για το εν λόγω έργο, την αριθ. 430/2013

Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης, την αριθ. 310/2013 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και ο Δήμαρχος Δήμου Ζαχά-

ρως διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά
VODAFONE)»

Προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α. με υπάρχουσα πί-
στωση 40.000,00€ θα διεξαχθεί την 8/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Δήμου μας (Αίθουσα Δη-
μοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την
συν. διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του εν λόγω έργου η οποία απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 41/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.

- Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης για την διε-
ξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές
στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)» τους κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη:
1. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως, ως Πρό-

εδρος.
2. Ξαγοράρης Κων/νος, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως, ως μέλος.
3. Μιχόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως, ως μέ-

λος.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γεωργόπουλος Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως.
2. Δρίλιας Αντώνης υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως.
3. Αρτουμός Μιλτιάδης, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως.
- Ψηφίζει πίστωση ποσού 40.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.

30.7322.23 του προϋπ/σμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά

VODAFONE)»
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ., Δη-

μοπρασιών & Πλειστηριασμών, στις εφημερίδες της Πρωτεύουσας του
Νομού Πατρίς, Πρώτη, Πρωινή και Παρατηρητή.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 και επόμενα, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις των άρθρων 150 και 151 του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 343/2013.
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατω-

τέρω:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπάμης Γεώργιος 1. Χρονόπουλος Δημήτριος
2. Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος 
3. Γκόγκας Παναγιώτης 
4. Μπαλαδήμας Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Τ.Υ. 
Ζαχάρω 6-09-2013 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως Η Αρμόδια Υπάλληλος 
Μπάμης Γεώργιος Ζαχαροπούλου Δήμητρα 
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Σ
ε αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας θα
ασχοληθούμε με τα λεγόμενα δάνεια του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ευρέως

γνωστά ως δάνεια ΟΕΚ. Αυτά τα δάνεια τα χο-
ρηγούσε ο Οργανισμός σε δικαιούχους οι οποί-
οι πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια εισοδή-
ματος και ετών εργασίας. Το μεγάλο όφελος των
συγκεκριμένων δανείων ήταν το χαμηλό επιτό-
κιο, το οποίο ουσιαστικά το επιδοτούσε ο ΟΕΚ
για εννέα χρόνια, με αποτέλεσμα να φτάνει ακό-
μα και το 2%, την στιγμή που οι τράπεζες εκεί-
νη την εποχή χορηγούσαν στεγαστικά δάνεια με
επιτόκια που κυμαίνονταν από 4% έως 6%. Το
μεγάλο μειονέκτημα των δανείων ήταν η χρονική
τους διάρκεια η οποία δε μπορούσε να ξεπερνάει
τα 15 έτη, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της δό-
σης του δανείου να είναι αρκετά αυξημένο.

Τα τελευταία χρόνια και με το ξέσπασμα της
κρίσης οι κάτοχοι των συγκεκριμένων δανείων
αντιμετώπιζαν άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα.
Ενώ οι δανειολήπτες είχαν δικαίωμα να ρυθμί-
σουν τα δάνεια που είχαν πάρει από τις τράπε-
ζες με ποικίλους τρόπους και έτσι να καταφέρ-
νουν να μειώσουν τη δόση τους, ο ΟΕΚ δεν επέ-
τρεπε καμία ρύθμιση στα δάνεια τα οποία είχε
επιδοτήσει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί
δανειολήπτες να μη μπορούν να ανταποκριθούν
στη δόση τους, και τελικά να χάνουν την επι-
δότηση του χαμηλού επιτοκίου αφού στα συγ-
κεκριμένα δάνεια υπήρχε ο όρος η τυχόν καθυ-
στέρηση πληρωμής τους να μη ξεπερνάει τις 90
μέρες προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η επι-
δότηση.

Με το κλείσιμο του Οργανισμού, αυτή η αδι-
κία αποκαταστάθηκε, καθώς εδώ και μερικές μέ-

ρες ανακοινώθηκε ότι πλέον και οι κάτοχοι
στεγαστικών δανείων ΟΕΚ θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ρυθμίζουν τη δόση τους. Η ρύθμιση
περιλαμβάνει 97.343 ενεργά δάνεια συνολικού
ποσού 2,8 δισ. και όλες τις συμβεβλημένες με
τον πρώην ΟΕΚ τράπεζες. Συγκεκριμένα, και βά-
σει της ρύθμισης, οι τράπεζες θα δέχονται επι-
μήκυνση των δανείων κατά μέγιστο 10 έτη, χω-
ρίς να χάνεται η επιδότηση επιτοκίου και έτσι θα
επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση στη μηνι-
αία δόση που θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά στο
50% (ανάλογα και σε ποιο έτος ζωής του δανείου
βρίσκεται). Έτσι, ανάλογα το δάνειο, υπολογί-
ζεται ότι η μείωση θα ξεκινά από 38% και θα φθά-
νει, για δάνεια που βρίσκονται κοντά στην εξό-
φληση, το 90%. Δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμι-
ση θα είναι όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν
έχουν υπερβεί το συμβατικό χρόνο διακοπής των
180 ημερών. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινι-
στεί, είναι ότι ο χρόνος των 180 ημερών θα υπο-
λογίζεται από τη δημοσίευση της σχετικής νο-
μοθετικής ρύθμισης στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβέρνησης και κατά συνέπεια οι δανει-
ολήπτες θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν
έως τότε.

Παρακάτω σας παραθέτω χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα για το περιεχόμενο της ρύθμισης,
όπως τα παρουσίασε το αρμόδιο Υπουργείο Ερ-
γασίας:

1. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δά-
νειο 150.000 ευρώ, με επιδότηση επιτοκίου και
βρίσκεται στην αρχή του 4ου έτους (μένουν δη-
λαδή 6 επιδοτούμενα έτη/12 συνολικά), έχει κατά
προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 125.138 ευρώ. Με
τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μει-

ωθεί από 985 ευρώ σε 594 ευρώ (-40%).
2. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δά-

νειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και
βρίσκεται στην αρχή του 5ου έτους (μένουν δη-
λαδή 5 επιδοτούμενα έτη/11 συνολικά), έχει κατά
προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 116.341 ευρώ. Με
τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μει-
ωθεί από 989 ευρώ σε 572 ευρώ (-42%).

3. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δά-
νειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και
βρίσκεται στην αρχή του 7ου έτους (μένουν δη-
λαδή 3 επιδοτούμενα έτη/9 συνολικά), έχει
κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 97.937
ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία
δόση θα μειωθεί από 997 ευρώ σε 522 ευρώ (-
48%).

4. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δά-
νειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και
βρίσκεται στην αρχή του 8ου έτους (μένουν δη-
λαδή 2 επιδοτούμενα έτη/8 συνολικά), έχει
κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 88.313
ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία
δόση θα μειωθεί από 1.001 ευρώ σε 492 ευρώ
(-51%).

Aυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι το γε-
γονός ότι η ρύθμιση περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα δά-
νεια τα οποία είχαν χορηγηθεί από συμβεβλη-
μένες με τον πρώην ΟΕΚ τράπεζες, και συμπε-
ριλάμβαναν την επιδότηση επιτοκίου που ανα-
φέρθηκε παραπάνω, και όχι αυτά που έχουν χο-
ρηγηθεί απευθείας από τον πρώην Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας, δηλαδή δάνεια τα οποία δε
χορηγήθηκαν διαμέσου των τραπεζικών ιδρυ-
μάτων.

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΔΑΝΕΙΩΝ  ΟΕΚ

Ο Σύλλογος μετά από πολλά χρόνια αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι
που ως γνωστόν γινόταν ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα στο χωριό μας.

Οι ετοιμασίες είχαν αρχίσει από μέρες…
Η διαμόρφωση του χώρου της πλατείας του Αϊ-Γιάννη, τα ψώνια και όλα

τα σχετικά…

Στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας του Αϊ-Γιάννη στήθηκε στην πλατεία
το πάλκο πάνω στο οποίο τραγούδησαν και έπαιξαν η επταμελής ορχήστρα
του Γιώργου Κούνα με μεγάλη επιτυχία. 

Από νωρίς άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος. Μετρήσαμε πάνω από 600 άτο-
μα. Προσφέρθηκε γουρουνοπούλα ψητή, γίδα βραστή, τραχανάς, παγωμέ-
νες μπύρες και αναψυκτικά. 

Η νεολαία του χωριού βοήθησε με κέφι να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που
ερχόταν να φάει, να χορέψει και να ευχαριστηθεί το πανηγύρι μας.

Εκτός από τους ντόπιους και τους παραθεριστές συγχωριανούς μας, μας
τίμησαν με την παρουσία τους και πολλοί φίλοι από άλλα χωριά της περιο-
χής μας. 

Όλοι χορέψαμε και διασκεδάσαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη
λαχειοφόρο που κάναμε προς ενίσχυση του Συλλόγου ο συμπατριώτης μας
Δήμος Βλάχος πρόσφερε τρεις γίδες και τον ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. 

Πρέπει ακόμα να ευχαριστήσουμε όσους και όσες ακούραστα συνέβα-
λαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και να ξαναζωντανέψει έτσι το
χωριό μας. 

Η εμπειρία που αποκτήσαμε είναι μεγάλη. Ελπίζουμε ότι του χρόνου με
τη βοήθεια όλων μας η επιτυχία της εκδήλωσης αυτής θα είναι μεγαλύτε-
ρη. 

27  Ιουλίου:  Πανηγύρι  στο  χωριό 

Μερική άποψη της πλατείας στο πανηγύρι 

Οι Μακισταίοι και οι φίλοι τους χορεύουν 



Κατά την αρχαιότητα η περιοχή μεταξύ

των ποταμών Αλφειού και Νέδας ονομαζόταν

Τριφυλία. Ανατολικά συνόρευε με την Αρκα-

δία, με την εξής οριοθέτηση: Από τη Νέδα-αρι-

στερά, στη Φιγαλεία-δεξιά του όρους Μίνθη,

ο ποταμός Διάγων (Τζεμπερούλα), μέχρι τη

συμβολή του με τον Αλφειό.

Ονομάστηκε Τριφυλία από τις τρεις φυλές

που την αποτελούσαν (Πυλίων, Μινυών και Αι-

τωλοηλείων).

Σημαντικά στοιχεία και πολύτιμες πληρο-

φορίες έχουν αφήσει δύο σπουδαίοι Έλληνες

της Αρχαιότητας:

α) Ο Γεωγράφος Στράβων (64 π.Χ. - 23 μ.Χ.)

από την Αμάσεια του Πόντου.

β) Ο περιηγητής Παυσανίας (2ος μ.Χ. αι-

ώνας) από τη Μαγνησία της Μ. Ασίας. 

Το τεράστιας σημασίας έργο τους αποτε-

λεί αναμφισβήτητα πολύτιμο βοήθημα για

τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους και

χρησιμότατο οδηγό για την αρχαιολογική

σκαπάνη, η οποία έχει φέρει και εξακολουθεί

να φέρνει στο φως, τα αξιοθαύμαστα μεγα-

λουργήματα του αρχαίου Ελληνικού πολιτι-

σμού.

Η Τριφυλία ήταν διαιρεμένη σε έξι διαμε-

ρίσματα με ισάριθμες ομόσπονδες πόλεις: Λέ-

πρεο, Μάκιστος, Έπιο, Φρίξα, Πύργος και Ναύ-

διο, με συνεκτικό κέντρο το ναό του Ποσει-

δώνα και είχε πρωτεύουσα το Λέπρεο.

Ο Παυσανίας αναφέρεται στο πλήθος των

ελιγμών της Νέδας και σημειώνει, ότι μόνο ο

Μαίανδρος της Μ. Ασίας υπερέχει σε ελιγμούς.

Την Τριφυλία τη διεκδικούσαν οι Ηλείοι, οι

Αρκάδες και οι Σπαρτιάτες. Κατά τους Μεσ-

σηνιακούς πολέμους, η Τριφυλία ήταν υπέρ

των Μεσσηνίων, γι’ αυτό οι νικητές Σπαρτιά-

τες, επέτρεψαν στους συμμάχους τους Ηλεί-

ους να την κατακτήσουν. Τότε δημιουργήθη-

καν νέες πόλεις: Σαμικό, Ύπανα, Σκιλλούς, Τυ-

πανέες, Βώλαξ, Στυλλάγγιο.

Το 400 π.Χ. ο βασιλιάς της Σπάρτης Άγις ο

Β΄, εκστράτευσε κατά της Ήλιδας, την οποία

κυρίευσε. Μετά τη μάχη των Λεύκτρων (371

π.Χ.) στην οποία ηττήθηκε η Σπάρτη, για πρώ-

τη φορά (!!!) από τους Θηβαίους, η Τριφυλία

επανήλθε στην κυριαρχία των Ηλείων. Επί

Αχαϊκής Συμπολιτείας (2ος αιώνας π.Χ.), έγι-

νε ομόσπονδη με την Ήλιδα και επί Ρωμαϊκής

εποχής, αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστή χώρα.

Τέλος, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ενώθηκε

με τη Μεσσηνία και από τότε έχουν κοινή ιστο-

ρία. Το 1939, ως επαρχία Ολυμπίας, αποσπά-

στηκε από τη Μεσσηνία και προσαρτήθηκε στο

Νομό Ηλείας.

Το Αίπυ ή Έπιον: Στο Έπιο έχει αναφερθεί

διεξοδικά και εμπεριστατωμένα ο κ. Α. Μπι-

τσάνης, με σχετικό άρθρο του, το οποίο φι-

λοξενήθηκε στη Μακιστία (τεύχος 43/2005), γι’

αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη της

ιστορίας του.

Ωστόσο, θα ήταν σοβαρή παράλειψη, να

μην αναφερθεί η σημαντικότατη πρωτοβουλία

που έχει αναληφθεί από το Σύλλογο Μακι-

σταίων, για την ανάδειξη και αποκατάσταση

του Θεάτρου του.

Αυτή η πρωτοβουλία φανερώνει την υψη-

λή πολιτιστική κουλτούρα των Μακισταίων και

την ευαισθησία τους με τον πολιτισμό των προ-

γόνων μας.

Χάρη στις μεθοδικές και συστηματικές

ενέργειες του Προέδρου του Συλλόγου Μα-

κισταίων κ. Φώτη Βλάχου και της κα. Τούλας

Κυριακοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου

Χρυσοχωριτών, το θέατρο υιοθετήθηκε από το

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και έχουν δρομολογηθεί οι απα-

ραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση της με-

λέτης αναστήλωσής του.

Εφόσον υλοποιηθεί η αποκατάσταση της

λειτουργίας του θεάτρου θα γίνει πόλος έλξης

επισκεπτών, οπότε θα δημιουργηθούν ευοίω-

νες προοπτικές, για την τουριστική ανάπτυξη

του τόπου, με πολλαπλά οφέλη, με την προ-

ϋπόθεση:

α) Να υπάρξει ενδιαφέρον εκ μέρους της

πολιτείας για τη δημιουργία των απαραίτητων

υποδομών (βελτίωση του οδικού δικτύου για

την απρόσκοπτη πρόσβαση στον αρχαιολογι-

κό χώρο κ.ά).

β) Οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής, σε

συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και

με τη συνδρομή των αρμόδιων κρατικών φο-

ρέων, να δραστηριοποιηθούν για τη διοργά-

νωση θεατρικών παραστάσεων και άλλων πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων.

γ) Οι εκπρόσωποι του Νομού μας στο Κοι-

νοβούλιο, να περιβάλλουν με ενδιαφέρον το

κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα και να το εντάξουν

στον πίνακα των προτεραιοτήτων τους, στη-

ρίζοντας τη σοβαρή αυτή προσπάθεια, ώστε να

πραγματοποιηθεί ο αντικειμενικός σκοπός.

Οφείλουμε όλοι μας, αφού ενστερνιστού-

με το όραμα και το σκοπό των πρωταγωνιστών

αυτού του σοβαρού εγχειρήματος, να συμ-

βάλλουμε, ώστε να συγκεντρωθεί όσο το δυ-

νατόν μεγαλύτερο ποσό στον κουμπαρά.

Ας μου επιτραπεί να αναφέρω τη σχέση

μου με τον συγκεκριμένο χώρο, η οποία είναι

ιδιαίτερη, γιατί εκεί βρίσκονται οι ρίζες μου.

Στους ανατολικούς πρόποδες του Κάστρου

υπάρχει το χωράφι μας 30 στρεμμάτων περί-

που, το οποίο καλλιεργούσαμε μέχρι τη δε-

καετία του ’80. Εκεί είχαμε το γρέκι μας και σε

απόσταση 100 μέτρων περίπου από την ανα-

τολική Πύλη, είχαμε τη χαμοκέλα μας, που τη

μοιραζόμασταν με τα ζα μας. Στα παιδικά μου

χρόνια, το Κάστρο το περπάτησα σπιθαμή προς

σπιθαμή και πολλές φορές στάθηκα εκστατι-

κά και περιεργάστηκα με δέος τα μεγάλα του

τείχη, με τη φαντασία μου να με ταξιδεύει χι-

λιετίες πίσω και να κοιτάζω εμβρόντητος

τους μακρινούς προγόνους μας, να κουβαλούν

σαν Κύκλωπες, τις πελώριες πέτρες, για να

οχυρώσουν την πόλη τους!

Κ α ϊ ά φ α ς : Ονομασία του βουνού και της

λίμνης, που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από

την πόλη της Ζαχάρως. Πήρανε το όνομα από

τον Αρχιερέα των Εβραίων Καϊάφα, πρόεδρο

του Μεγάλου Συνεδρίου, που καταδίκασε τον

Ιησού σε θάνατο. Το πλοίο, με το οποίο ταξί-

δευε προς τη Ρώμη, για να παρουσιαστεί

στον Καίσαρα, μετά τη σταύρωση του Χριστού,

λόγω τρικυμίας, προσάραξε στη θέση εκείνη.

Στη βάση του βουνού αναβλύζουν δύο ια-

ματικές πηγές, που χρησιμοποιούνται για

λουτροθεραπεία. Οι πηγές αναφέρονται από

τον Στράβωνα και τον Παυσανία, ως ιαματικές

κατά των δερματικών παθήσεων. Την εποχή

εκείνη δεν υπήρχε λίμνη και τα νερά των πη-

γών δεν χύνονταν στη θάλασσα, διότι μεσο-

λαβούσε ψηλός αμμώδης λόφος. Με τα νερά

των πηγών σχηματιζόταν το ποτάμι Άνιγρος,

που έρρεε νότια και χυνόταν στον Ακίδαντα

ποταμό (αυτός που πηγάζει από τα βουνά Μίν-

θη και Λαπίθα) και διοχετεύει τα νερά στη θά-

λασσα (Μπισκινόκαμπος). Άνιγρος σημαίνει

ακάθαρτος και δυσώδης από το λατινικό

“niger” . Στην περιοχή υπήρχε βαριά μυρωδιά,

διότι τα νερά του Άνιγρου ήταν σχεδόν στά-

σιμα, επειδή το έδαφος δεν είχε κλίση και τα

ψάρια δεν τρώγονταν. Εκεί κατοικούσαν οι

νύμφες Ανιγρίδες, οι οποίες δια μέσου των πη-

γών, θεράπευαν τους πάσχοντες από λέπρα,

εκζέματα, λειχήνες κ.ά.

Η Ομηρική Πύλος: Ήταν πόλη, την οποία

ίδρυσε ο Πύλος και ήταν πρωτεύουσα του βα-

σιλείου του Νέστορα.

Ο Πύλος ήταν βασιλιάς των Μεγάρων.

Επειδή σκότωσε τον αδελφό του πατέρα του

Βίαντα, αναγκάστηκε να αφήσει τη βασιλεία.

Έφυγε με μία ομάδα προς τη Πελοπόννησο,

όπου ίδρυσε την Πύλο, τον οποίο όμως αρ-

γότερα έδιωξε ο Νηλέας. Ο Νηλέας είχε φι-

λονικήσει με τον αδελφό του Πελία, για τη βα-

σιλεία της Ιωλκού, γι’ αυτό έφυγε και κατέλαβε

την Πύλο και από αυτόν προήλθε ο Νέστορας.

Ο Παυσανίας αναφέρει στα «Μεσσηνιακά»

ότι η Πύλος βρίσκεται στη Μεσσηνία, ωστόσο,

στα «Ηλειακά» σημειώνει ότι υπήρχε και Πύ-

λος της Τριφυλίας, σύμφωνα με τους ντόπι-

ους και σύμφωνα με την Ιλιάδα ε 544, την

οποία είχε ιδρύσει ο Πύλος. Ο Στράβων ισχυ-

ρίζεται ότι η Ομηρική Πύλος ήταν η της Τρι-

φυλίας και όχι η Μεσσηνιακή. Ο Στράβων στη-

ρίζει τη θεωρία του αυτή σε αφηγήσεις της

Ιλιάδας και της Οδύσσειας:

Ιλιάδα Λ.675: Ο Νέστορας άρπαξε μαζί με

τους συντρόφους του, από τους Ηλείους, πολ-

λά κοπάδια βοδιών, προβάτων, χοίρων και άλ-

λων ζώων και «μέσα σε μια νύχτα» τα έφεραν

στην πόλη της Πύλου. Κατά το Στράβωνα, η

Πύλος αυτή ήταν Τριφυλιακή και όχι η Μεσ-

σηνιακή, διότι η δεύτερη απέχει από την

Ηλεία πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν μπο-

ρούσαν τα ζώα να φτάσουν εκεί σε μια νύχτα.

Η  ΑΡΧΑΙΑ  ΤΡΙΦΥΛΙΑ  
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Οδύσσεια Γ6: Αναφέρεται ότι «ο Τηλέμαχος προερχό-

μενος από την Ιθάκη, προς αναζήτηση του πατέρα του, απο-

βιβάστηκε και βρήκε τους Πυλίους να θυσιάζουν παμμέλα-

νας ταύρους στον Ποσειδώνα, το ιερό του οποίου βρισκό-

ταν στο Σαμικό (Σάμιος Ποσειδών). 

Πάντως ούτε ο Στράβων, ούτε ο Παυσανίας εντόπισαν

που ακριβώς βρισκόταν η Τριφυλιακή Πύλος.

Ο Στράβων δίνει ως απόσταση της Πύλου από τη θά-

λασσα τριάντα στάδια ή λίγο περισσότερα. Η πιθανότερη

θέση βρίσκεται στα ενδότερα του Κακόβατου, όπου βρέθηκαν

θολωτοί τάφοι (1908) με εξαίρετα αγγεία μυκηναϊκής επο-

χής.

Ο Σκιλλούς (-ούντος) - Ο Ξενοφών: Ήταν πόλη που βρι-

σκόταν στην ευρύτερη περιοχή των Κρεσταίνων και τη διέρ-

ρεε ο ποταμός Σελινούς (-ούντος) (ποτάμι της Κρέσταινας).

Ο Ξενοφών (430;-354; π.Χ.) ήταν Αθηναίος ιστορικός, φι-

λόσοφος και στρατηγός.

Είχε ευαισθησία με την τάξη και την πειθαρχία και τον

γοήτευε ο τρόπος ζωής των Σπαρτιατών. Βρισκόταν διαρ-

κώς σε δράση και απεχθανόταν την αδράνεια και την τρυ-

φηλότητα.

Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, ο Ξενοφών ως

στρατηγός, που εκλέχτηκε από τους αξιωματικούς των Μυ-

ρίων, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην επιστροφή των Μυ-

ρίων από τα βάθη της Μ. Ασίας, τους οποίους οδήγησε κατά

τρόπο υποδειγματικό μέσα από εχθρικά εδάφη και κάτω από

εξαιρετικά αντίξοες και δυσχερείς συνθήκες στο Βόσπορο,

με τους στρατιώτες να αναφωνούν με λαχτάρα το «θάλαττα!

θάλαττα!», όταν έφτασαν στη Τραπεζούντα και αντίκρυσαν

τον Εύξεινο Πόντο.

Συνδέθηκε με στενή φιλία με το βασιλιά της Σπάρτης

Αγησίλαο Β΄ και στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.), πο-

λέμησε με τους Σπαρτιάτες κατά των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι

για τα φιλολακωνικά του αισθήματα και διότι πολέμησε κατά

την πατρίδας του, τον καταδίκασαν σε εξορία και δήμευσαν

την περιουσία του.

Η Σπάρτη, αμείβοντας τις υπηρεσίες του, του παραχώ-

ρησε ένα κτήμα στο Σκιλλούντα, όπου τον έκαναν πρόξε-

νο. Στο Σκιλλούντα ο Ξενοφών έζησε είκοσι χρόνια περίπου,

ως γαιοκτήμονας, γράφοντας και ανατρέφοντας τους γιους

του αυστηρά, κατά το Σπαρτατικό πρότυπο. Εκεί έγραψε τα

περισσότερα έργα του.

Κατά «την κάθοδο των Μυρίων», οι Έλληνες στις συγ-

κρούσεις τους με διάφορους λαούς που συναντούσαν

στην πορεία τους, έπιασαν πολλούς αιχμαλώτους. Τους αιχ-

μαλώτους τους πούλησαν και τα χρήματα τα μοίρασαν με-

ταξύ τους.

Ο Ξενοφών διέθεσε μέρος του μεριδίου του και αγόρα-

σε ένα κτήμα στο Σκιλλούντα. Εκεί έκτισε ναό προς τιμήν

της θεάς Άρτεμης, ίδιον με το ναό της Εφέσου, μικρότερου

μεγέθους. Το άγαλμα της θεάς έγινε από ξύλο κυπαρισσι-

ού, όμοιο με το άγαλμα της Εφέσου, αλλά μικρότερων δια-

στάσεων.

Μετά την ταπεινωτική ήττα των Σπαρτιατών στη μάχη των

Λεύκτρων (371 π.Χ.), ο Ξενοφών εγκατέλειψε το Σκιλλούντα

και εγκαταστάθηκε στην Κόρινθο. Ο Παυσανίας, κατά την

περιήγησή του, βρήκε το Σκιλλούντα ερειπωμένο.

Αριστομένης Χ. Γρηγορόπουλος

π. Γενικός Επιθεωρητής Πελ/σου

Εθνικής Τράπεζας

Η  ΑΡΧΑΙΑ  ΤΡΙΦΥΛΙΑ  
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Αρχαιολογικό  Μουσείο  Πύργου 
Εκθέματα  και  από  την  

«Πετροπηγάδα»  Μακίστου 
Μετά από 40 χρόνια προσπάθειας

το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
αποτελεί πραγματικότητα.

Στις 15 Ιουλίου 2013 άνοιξε επίση-
μα τις πύλες του για το κοινό. Το
Μουσείο αυτό θεωρείται ως ένα από τα
καλύτερα και μεγαλύτερα της ελληνι-
κής περιφέρειας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1890
το κτίριο λειτούργησε ως Δημοτική
Αγορά και είναι χαρακτηριστικό δείγ-
μα νεοκλασικής
αναγέννησης με
ρωμαϊκά στοιχεία
και ωραίες ανα-
λογίες. Η κατα-
σκευή του αποδί-
δεται στον Ernst
Ziller ή σε κάποι-
ον από τους μα-
θητές του.  

Παραχωρήθη-
κε πριν 40 χρόνια
από τον Δήμο στο
Υπουργείο Πολι-
τισμού. Το 2002
ξεκίνησε η ανα-
καίνισή του, η
οποία κόστισε πε-
ρίπου 8 εκ. ευρώ.

Η προϊσταμένη της  Ζ’ ΕΠΚΑ Ολυμ-
πίας, κα. Γεωργία Χατζή, μεταξύ άλλων
είπε: «Είναι ευχής έργο ότι ο κόσμος
μπορεί να έρθει σε επαφή με το σπου-
δαίο αυτό κτίριο και με τα εκθέματα
που έχουν τοποθετηθεί στη δεξιά για
τον επισκέπτη πτέρυγα του μουσείου
και τα οποία καλύπτουν τους προ-
ϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους
της Ηλείας…»

Η αριστερή πτέρυγα, που το πιθα-
νότερο σε αυτή θα εκτίθεται και το πε-
ρίφημο άγαλμα «Η Κυρά της Πλατιά-
νας» που βρέθηκε μετά τις φωτιές λίγο
πριν το Παλιοχώρι, θα είναι έτοιμη στο
τέλος του έτους ή στις αρχές του 2014,

κατά δήλωση της κ. Χατζή.
Με μεγάλη μας χαρά κατά την επί-

σκεψή μας το καλοκαίρι, στο τέλος της

δεξιάς πτέρυγας είδαμε να εκτίθενται
και τα δικά μας ευρήματα, από τους τά-
φους της Μακίστου, στη θέση “Πε-
τροπηγάδα”.

Η αρχαιολόγος κα. Ζαχαρούλα Λε-
βεντούρη μας απέστειλε τον επίσημο
κατάλογο των ευρημάτων και την ευ-
χαριστούμε πολύ:

1. Πήλινη υδρία
2. Πήλινο μυροδοχείο 
3. Πήλινος ληνός
4. Γυάλινο αλάβαστρο
5. Χρυσό δακτυλίδι 
6. Χρυσό ζεύγος ενωτίων
7. Χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο 
8. Σιδερένια στλεγγίδα
Η είσοδος για το κοινό είναι δω-

ρεάν αυτή τη στιγμή, ενώ το ωράριο
λειτουργίας του Μουσείου είναι από
Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8
το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Τα Σαβ-
βατοκύριακα θα παραμένει κλειστό
έως ότου τουλάχιστον διαμορφωθεί και
η δεύτερη πτέρυγα. 

Συνέχεια από τη σελ. 10 

Μία άποψη του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύργου 

Η κεντρική είσοδος του Μουσείου 



Ο Δήμος Ζαχάρως εδώ και αρκετό καιρό έχει δρομολογήσει την κα-

τασκευή αποχέτευσης στη Μάκιστο και στη Μηλέα. 

Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για το χωριό μας και ιδιαίτερα όταν

αυτό το έργο συμπεριλάβει όλη την Μακιστία κοιλάδα, έτσι ώστε να ανα-

βαθμιστεί και να πάρει αξία όλη η περιοχή. 

Σας παραθέτουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ.2 6/2013 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΘΕΜΑ: 25

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 377/2013 «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανά-

θεση σύνταξης μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μακίστου και Μηλέας και σύν-

δεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας’’ και ψήφιση πίστωσης συνο-

λικού ποσού 20.000,00€ για την πληρωμή τους».

Σήμερα την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

στο Δημοτικό κατάστημα ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12947/6-09-2013

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Ζαχάρως που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη

της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από

τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες οι

κατωτέρω:

Παρόντες

1. Μπάμης Γεώργιος 

2. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος 

3. Γκόγκας Παναγιώτης

4. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

5. Μπαλαδήμας Ιωάννης

Απόντες 

1. Χρονόπουλος Δημήτριος

2. Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος

οι οποίοι νόμιμα εκλήθησαν αλλά δεν προσήλθαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου

Ζαχαροπούλου Δήμητρα για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής, κ. Μπαλαδήμας Ιωάννης και κ. Αλεξανδρόπουλος

Φώτιος και είχε προσέλθει ο κ. Χρονόπουλος Δημήτριος. Συνεπώς πα-

ρόντα τέσσερα Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (25ο) θέμα της

ημερησίας διάταξης είπε:

«Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.

3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση (ψήφιση)

πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρεχούσης χρή-

σης (οικονομικού έτους 2013). 

Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι η απευθείας ανάθεση εκ-

πόνησης μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μακίστου και Μηλέας και σύνδεση

στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας” η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τε-

χνικό Πρόγραμμα και τον Π/Υ του τρέχοντος έτους και με την αριθ.

241/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΡΗ-

Χ45 41/2013 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΖ εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμμα-

τικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΖ ως κατωτέρω:

1. Τοπογραφική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που

κατέχει πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) με

προεκτ. αμοιβή 5.000,00 € με ΦΠΑ. 

2. Υδραυλική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που

κατέχει πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) με προ-

εκτ. αμοιβή 12.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Η/Μ μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέ-

χει πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτες) με προεκτ. αμοιβή

3.000,00€ με ΦΠΑ. 

Η παραπάνω μελέτη ανατίθεται απ’ ευθείας διότι τόσο η Δ/νση Τε-

χνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν δύναται να την εκπονήσει η δε ΔΤΥ

και Περ/ντος του Δ. Πύργου στην οποία απευθυνθήκαμε μας απάντησε

εγγράφως ότι δεν δύναται να τις εκπονήσει.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετι-

κά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της

και μετά από διαλογική συζήτηση, βλέποντας και τις διατάξεις του άρ-

θρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/06 του Δ.Κ.Κ. {ΦΕΚ 114/8-06-06}, τις δια-

τάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 του Ν. 716/77, του Π.Δ. 28/80, του

άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 696/74, την αριθ. 458/13, πρό-

ταση Ανάληψης Δαπάνης, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αριθ.

241/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 41/2013 απόφαση

Δ.Σ. ΔΕΥΑΖ,

ΟΜΟΦΩΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου της και 

Α) Αναθέτει απευθείας την σύνταξη μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μα-

κίστου και Μηλέας και σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας” ως

κατωτέρω: 

1. Τοπογραφική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που

κατέχει πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) αντί

του ποσού των 5.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Υδραυλική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που

κατέχει πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) αντί του

ποσού των 12.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Η/Μ μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέ-

χει πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτες) αντί του ποσού των

3.000,00 € με ΦΠΑ.

Β) Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 20.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος

του Κ.Α. 30.7413.50 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την πλη-

ρωμή σύνταξης μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μακίστου και Μηλέας και σύν-

δεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας”.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 και επόμενα, σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις των άρθρων 150 και 151 του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 377/2013.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατω-

τέρω:

Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπάμης Γεώργιος 1. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος.

2. Γκόγκας Παναγιώτης.Τ.Υ. 

3. Χρονόπουλος Δημήτριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Τ.Υ.

Ζαχάρω 23/09/2013 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως Η Αρμόδια Υπάλληλος

Μπάμης Γεώργιος Ζαχαροπούλου Δήμητρα
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Π
ολύ σημαντική εξέλιξη είναι η εξαγωγή του πορί-

σματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

στο τέλος Αυγούστου 2013, που συμπεριλαμβάνει

θεματικό κύκλο για την αποκατάσταση των Πυρόπληκτων πε-

ριοχών. Το Πόρισμα, που θα προωθηθεί στην Ολομέλεια της

Βουλής, είναι συνολικά 208 σελίδες και μεγαλύτερο ενδια-

φέρον παρουσιάζουν για τις πυρόπληκτες περιοχές μας και

τη Μάκιστο οι σελίδες 109 εως 153. Το Πόρισμα βασίστηκε,

όσον αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές, στις συνεδριάσεις

στην Βουλή στις 19 και 21 Μαρτίου 2013 όπου, ο Σύλλογος

Μακίστου μέσω του Προέδρου του εξέθεσε την κατάσταση

στο χωριό μας. 

Επίσης στην επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής στις 3 Ιου-

νίου στην Μάκιστο και τις γύρω πυρόπληκτες περιοχές που

ακολουθήθηκε από συνεδρίαση στον Πύργο στις 4 Ιουνίου

2013. Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για τα πόρισμα είναι οι 

α) http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-

Epitropes/ektheseis?search=on&commission=9f9d3ea9-40b0-

4571-916e-8fa9fde448c7&drdSessionPeriods=4eb101ca-f553-

4f3d-87ba-bb23ad46a381 και

β) http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-

d278-40e7-8009-e77fc230adef/ΕΚΘΕΣΗ%20ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΗΣ%20ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf για όποιον θέλει να διαβάσει

με λεπτομέρεια σε τι αναφέρεται. Λόγω του μεγάλου όγκου

του πορίσματος σας παραθέτουμε μόνο τον επίλογο και τους

υπογράφοντες.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ 

Α
γαπητοί συμπατριώτες,

γεγονός είναι πλέον η

ολοκλήρωση της παρα-

καμπτήριας οδού στη Μάκιστο. 

Οι τελικές εργασίες για την

ολοκλήρωση της οδού ξεκίνη-

σαν στις αρχές του καλοκαιριού

και ολοκληρώθηκαν τον Αύγου-

στο. Οι εργασίες περιλάμβαναν

την κατασκευή μικρού τοίχου αν-

τιστήριξης στο κατολισθαίνων

βόρειο τμήμα της οδού, καθώς

και την κατασκευή μικρού γε-

φυριού για την απορροή των

υδάτων. Εν συνεχεία έγινε το

στρώσιμο της οδού με 3Α και τέ-

λος η επίστρωση με ασφαλτικό

υλικό. Εδώ θα θέλαμε να ση-

μειώσουμε το πόσο σημαντική

είναι η παρακαμπτήρια οδός για

το χωριό μας, διότι πλέον η κί-

νηση της επαρχιακής οδού Ζα-

χάρως-Πλατιάνας δεν θα διέρ-

χεται από το κέντρο του χωριού,

διότι ο υπάρχων δρόμος είναι

στενός και επικίνδυνος, ιδιαίτε-

ρα τους καλοκαιρινούς μήνες

που η κίνηση της οδού είναι

αυξημένη και στο κέντρο του

χωριού μας παίζουν αρκετά παι-

δάκια. Εδώ θα ήθελα να κάνου-

με μία αναδρομή στο παρελ-

θόν, για να αναφέρουμε ότι η

σκέψη για τη δημιουργία παρα-

καμπτήριας οδού ήταν πάγιο αί-

τημα των κατοίκων της Μακί-

στου από τη δεκαετία του 1980. 

Η κατασκευή της παρακαμ-

πτήριας οδού άρχισε να παίρνει

σάρκα και οστά μετά τις κατα-

στροφικές πυρκαγιές του 2007. 

Το ξεκίνημα της οδού έγινε

με την αρχική διάνοιξη το 2008

και συνεχίστηκε τα επόμενα έτη

με αρκετές παρεμβάσεις όπως

επιστρώσεις 3Α και μπετού. 

Τέλος, να ευχαριστήσουμε

τους συμπατριώτες που πρό-

σφεραν τα οικόπεδά τους για να

γίνει η διάνοιξη της οδού, καθώς

και τη Δημοτική Αρχή που επι-

μελήθηκε της κατασκευής και να

ευχηθούμε αυτός ο δρόμος να

στεριώσει χωρίς να έχει ή να δη-

μιουργεί προβλήματα κατά τους

χειμερινούς μήνες ώστε να εξυ-

πηρετεί τους συμπατριώτες που

διέρχονται από αυτόν. 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  ΜΑΚΙΣΤΟΥ  ΣΤΑ  ΛΑΜΠΡΕΪΚΑ 

Η παρακαμπτήριος στα Λαμπρέϊκα 

Φωτο: Στάθης Κοκκαλιάρης

Επίλογος
Οι Εισηγήσεις έγιναν δεκτές κατά

πλειοψηφία, και συναπαρτίζουν την
Έκθεση της Επιτροπής. Τα Μέλη της
Επιτροπής Περιβάλλοντος ελπίζοντας
ότι οι Συνεδριάσεις, τα συμπεράσματα
και οι προτάσεις τους θα συμβάλουν
στην αποτελεσματική προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας,
αναθέτει στην Πρόεδρό της να υπο-
βάλει την Έκθεση στον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, με την παρά-
κληση να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας και τους
Προέδρους των Κοινοβουλευτικών και
να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της
Βουλής των Ελλήνων.

Η Έκθεση της Επιτροπής υποβάλ-
λεται προς την Ολομέλεια της Βουλής.
Αθήνα, 19.7.2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ
Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  

ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ 
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έχει κάνει και σε άλλα θέατρα που ανέλα-
βε το «Διάζωμα». 

Επίσης ευχαριστούμε τους Συλλόγους,
την Ομοσπονδία Συλλόγων Ολυμπίας καθώς
και όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για το ζή-
τημα, ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν και στον
«κουμπαρά» που ανοίξαμε στα πλαίσια
του «Διαζώματος».

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται
για μια εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη, κα-
θώς η αναστήλωση του Θεάτρου ξεπερνά-
ει τα τοπικά όρια ακόμα και του Δήμου μας.
Θα προσελκύσει επιστήμονες αρχαιολό-
γους που θα μελετήσουν το Θέατρό μας, θα
περιγράψουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά
του και θα εκπονήσουν μια μελέτη για το τι
χρειάζεται να γίνει ώστε να αναστηλωθεί.
Η αναστήλωση του Θεάτρου είναι έργο
υπερτοπικής σημασίας, διότι τα πλησιέ-
στερα Αρχαία Θέατρα βρίσκονται στην
Μεσσήνη, στην Μεγαλόπολη και στην Ήλι-
δα, με το τελευταίο να μην έχει λίθινη ή
μαρμάρινη δομή. Άρα θα είναι μοναδικό σε
μία περιοχή που καλύπτει την πρώην επαρ-
χία Ολυμπίας και την πρώην επαρχία της
Τριφυλίας, ενώ είναι επιπλέον ξεχωριστό
διότι είναι σε τέτοιο υψόμετρο που το κα-
θιστά μοναδικό πανελληνίως. Εκτιμούμε ότι
όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί πόλο έλξης
επισκεπτών, κάτι που θα αναδείξει την
Μακιστία Κοιλάδα και γενικότερα τον τόπο
μας και μπορεί να είναι η απαρχή μίας βιώ-
σιμης ανάπτυξής της. 

Βλέπετε δίπλα την έως τώρα συγκέν-
τρωση στον κουμπαρά για το Αρχαίο Θέα-
τρο στο Αίπυ ο οποίος έχει φτάσει στο ποσό
των 3.470,00€. 

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα χρη-
σιμοποιηθεί για την μελέτη της αποκατά-
στασης του Αρχαίου Θεάτρου. Σας καλού-
με όλους να συνεχίσουμε να συνεισφέ-
ρουμε σε αυτό το σκοπό. 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι πα-
ρακάτω: 

Alpha Bank: 104002002018001
Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος: 040/48312096
Eurobank: 00260052290200740433
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 89175423-7
Τράπεζα Πειραιώς: 5026-047390-840 

Σημ.: Για το θέατρο αριθ. 45. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΑΙΠΥ  
(ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ) 



Πολύ κοντά στο χωριό μας, ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και Λογγό,
υπάρχει το Τρανό Γεφύρι το οποίο ενώνει τις δύο όχθες του Διάγοντα
ποταμού. Ο Διάγων είναι ένας ποταμός με ιστορική σημασία, όπως
αναφερθήκαμε στο προηγούμενο φύλλο, καθώς στην αρχαιότητα ήταν
το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Τριφυλία και την Αρκαδία. Το συγ-
κεκριμένο γεφύρι έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία,  διότι είναι πάνω

στον κύριο δρόμο που συνέδεε την Ανδρίτσαινα με την Κρέστενα-
Πύργο και την Ζαχάρω μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Από εκεί περ-
νούσε όλο το τοπικό εμπόριο και όλοι οι ταξιδιώτες. Μάλιστα το διέ-
σχισε και ο Κλεμανσώ, Πρωθυπουργός της Γαλλίας στον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, κατά την επίσκεψή του στον τόπο μας.

Έχοντας αυτά στο νού μας στις 18-8-2013, μία παρέα από το χω-
ριό μας την Μάκιστο, αποτελούμενη από τον Δημήτρη Π. Γρηγορό-
πουλο, τον Φώτη Βλάχο, τον Στάθη Κοκκαλιάρη, την Ιωάννα (Γιαν-
νούλα) Βλάχου-Κοκκαλιάρη και τον Διονύση Κοκκαλιάρη, αποφα-

σίσαμε να επισκεφτούμε το γεφύρι και να περπατήσουμε κατά μή-
κος του ποταμού. Το γεφύρι στέκει ακόμα πάνω στον ποταμό, του οποί-
ου η κοίτη έχει ελαφρώς διαφοροποιηθεί με αποτέλεσμα να χτυπά-
ει από πλάγια θέση μία από τις βάσεις του γεφυριού, έχοντας προ-
καλέσει φθορές στην κατασκευή. Υπάρχει και ένας λίθος στην δομή
ο οποίος έχει πάνω του χαραγμένα γράμματα και αριθμούς, ενδε-

χομένως του έτους κτίσης και των ονομάτων των πρωτομαστόρων,
αλλά είναι δυσδιάκριτα. 

Ο ποταμός διατηρούσε λίγο νερό, λόγω της εποχής, αλλά κυρίως
λόγω της χρησιμοποίησης του νερού του για της υδρευτικές ανάγ-
κες της Ζαχάρως. Κατά την ανάβαση του ποταμού παρατηρήσαμε ορ-
γιαστική βλάστηση στις όχθες του, καθώς και καβούρια και ψάρια στα
νερά του. Η πορεία σταμάτησε σε έναν καταρράκτη μεγάλου ύψους,
αναλόγου ή και μεγαλύτερου αυτού των καταρρακτών της Νέδας. Στά-
θηκε αδύνατο να συνεχίσουμε λόγω της βλάστησης. Στο σημείο υπάρ-
χει και η ανάλογη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταρράκτη,
ενώ λέγεται ότι υπάρχουν άλλοι τρεις ή τέσσερις αντίστοιχοι ή λίγο
μικρότεροι, σε μικρή απόσταση, σχεδόν εν συνεχεία. Επίσης, στο ση-
μείο υπήρχαν αναρίθμητες πεταλούδες με βαθύ κεραμιδί χρώμα και
μαύρα στίγματα στα φτερά τους, οι οποίες ξαφνιασμένες από την επί-
σκεψή μας γέμισαν τον τόπο με τα χρώματά τους. Σύμφωνα με την
διήγηση του Δημήτρη Γρηγορόπουλου, εκεί εκτυλίχθηκε και ένα μι-
κρό επεισόδιο κατά την διάρκεια του αδελφοκτόνου εμφυλίου πο-
λέμου. 

Σε συνέχεια αυτής της επίσκεψης, την επόμενη μέρα, με διαφο-
ροποιημένη σύνθεση και προσθήκη του Γιώργου Βλάχου συνεχίσα-
με από το γεφύρι με κατεύθυνση προς τον Αλφειό. Σε μικρή απόσταση
ο ποταμός συναντά το Μπαρτζελέϊκο ποτάμι και πλέον έχει αρκετό
νερό παρουσιάζοντας ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για πεζοπορία. Μέ-
χρι το γεφύρι της Τσεμπερούλας που περπατήσαμε η κοίτη του εί-
ναι απόλυτα βατή για κάθε ηλικίας άνθρωπο. Η απόσταση είναι μιά-
μιση με δύο ώρες. 

Στην ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο καλούμε φίλους από την Μά-
κιστο αλλά και από τα γύρω χωριά να περπατήσουμε την απόσταση
που είναι σίγουρα πιο ρηχή από την Τσεμπερούλα έως τον Αλφειό
ποταμό. 

Ήταν μια πολύ ωραία επίσκεψη που μας απέδειξε την ανάγκη ανά-
δειξης του γεφυριού και του ποταμού. Είναι σημαντικό να επισκευαστεί
το γεφύρι, να επιστρέψει ο ποταμός στην αρχαία του κοίτη και να ανα-
δειχθούν με μονοπάτια οι καταρράκτες με τις λίμνες και γενικά οι όχ-
θες, στα πρότυπα άλλων ποταμών. Θα είναι ένα μέρος που θα αξίζει
να επισκεφθεί κανείς και θα συμβάλλει στην γενικότερη ανάδειξη των
χωριών της περιοχής μας. 

Ο Σύλλογος Μακισταίων και η «Μακιστία», προσκαλούν σε συ-
νεργασία οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει σε αυτόν τον σκοπό. 

Επίσκεψη  στο  “Τρανό  Γεφύρι” 
και  ο  ποταμός  Διάγων 
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Ο Γιώργος Βλάχος στο γεμάτο νερό ποτάμι 

Ο ποταμός περνάει έξω από το γεφύρι και καταστρέφει 
το δυτικό πόδι του (κατά τους χειμερινούς μήνες)

Στη νότια πλευρά του γεφυριού ο Πρόεδρος και ο Ταμίας 
του Συλλόγου Φώτης Βλάχος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος 

αντίστοιχα με το ζεύγος Στάθη και Ιωάννας Κοκκαλιάρη. 
Φωτογραφία Διονύσης Κοκκαλιάρης 



ΔΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Το Δασαρχείο Ολυμπίας προέβη σε εργασίες συντήρησης του δασικού

οδικού δικτύου της περιοχής μας. Οι δασικοί δρόμοι πρέπει να έχουν καλή
προσβασιμότητα ώστε σε περίπτωση πυρκαγιών να γίνεται άνετα η διέ-
λευση των πυροσβεστικών οχημάτων για την γρήγορη αντιμετώπισή τους.
Επίσης, βοηθούν στην άνετη διέλευση των κτηνοτρόφων και των πεζών
της περιοχής μας. Ευχαριστούμε το Δασάρχη Ολυμπίας κ. Βασίλη Για-
κουμή που μερίμνησε για την συντήρηση και τον καθαρισμό του δασι-
κού δρόμου στο Λαπίθα.  

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΟΥ  Ι.Ν.  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΘΕΟΤΟΚΟΥ  (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ)  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΑΥΤΟΝ  

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο, η Δημοτική Αρχή μας είχε
υποσχεθεί ότι θα ηλεκτροδοτήσει συντόμως την εκκλησία της Παναγίας
και το δρόμο που οδηγεί σε αυτήν. Πράγματι έγινε η ηλεκτροδότηση και
ευχαριστούμε πολύ τη Δημοτική Αρχή.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Έχουμε από καιρό αναδείξει την ανάγκη να συνδεθεί η Μάκιστος και

όλη η Μακιστία Κοιλάδα μέσω Αρτέμιδας και εν συνεχεία μέσω Μακί-
στου προς Μηλέα και Χρυσοχώρι με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Μία υποδομή που είναι απαραίτητη για το μέλλον της περιοχής και την
προσέλκυση νέων ανθρώπων, αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι στην επο-
χή της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής όποιος τόπος δεν μπορεί να
έχει σύνδεση με τις σχετικές σύγχρονες τεχνολογίες δεν μπορεί να έχει
μέλλον. Σε επαφή που είχαμε με τον Δήμο μας, απεδέχθηκε την σημα-
σία του θέματος και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε
από τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Λαμπρόπουλο, υπάρχουν ήδη επαφές με
επαγγελματίες του χώρου όπου φαίνεται ότι η τεχνική λύση δεν είναι
ιδιαίτερα δύσκολη και το θέμα προχωράει. Ο Σύλλογος και η «Μακιστία»
θα παρακολουθούναυτό το τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο είναι απα-
ραίτητο να βρεί τον δρόμο προς την άμεση υλοποίηση.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΘΥΜΑΤΑ  ΤΗΣ  24ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2007 
Με μεγάλη συγκίνηση και συμμετοχή, χοροστατούντος του Μητρο-

πολίτη Τριφυλίας-Ολυμπίας κ.κ. Χρυσόστομου, τελέσθηκε το μνημόσυ-
νο για τα θύματα των φονικών πυρκαγιών του 2007, στη θέση των μνη-
μείων. 

Είναι χρέος όλων μας να τους θυμόμαστε και να συμμετέχουμε στις
εκδηλώσεις αυτές. 

ΤΟ  ΗΡΩΪΚΟ  ΕΠΟΣ  ΤΟΥ  ’40 
ΟΙ  ΟΛΥΜΠΙΟΙ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΓΥΡΙΣΑΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΜΕΤΩΠΟ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ιστορικής μνήμης
στις 19-10-2013 ημέρα Σάββατο με ομιλητή τον ιστορικό ερευνητή-συγ-
γραφέα και Γ.Γ. Ομοσπονδίας Συλλόγων Ολυμπίας κ. Αγαθοκλή Πανα-
γούλια στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως. 

Μικρά  αλλά  σημαντικά 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 3 Αυγούστου 2013 τα «θυ-

ρανοίξια» του αναστηλωμένου Θεάτρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Σε μία εξαι-
ρετικής αισθητικής συναυλία, πλήθος κόσμου απόλαυσε τους διεθνούς φή-

μης καλλιτέχνες Τσέλια Κοστέα και Δημήτρη Πλατανιά σε μία βραδιά όπε-
ρας. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη σε όλους τους παραβρισκόμενους, αναλο-
γιζόμενοι ότι το αρχαίο Θέατρο ξαναφιλοξένησε εκδήλωση ύστερα από 23
αιώνες. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι αυτή η μεγάλη στιγ-
μή ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας πολλών ανθρώπων, αλλά κυρίως
είναι το έργο ζωής του εξαίρετου επιστήμονα Καθηγητή Αρχαιολογίας Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. Πέτρου Θέμελη, Αντιπροέδρου του «Διαζώματος».

Ο κ. Θέμελης έχει εκφράσει την πρόθεσή του να επισκεφτεί τον Αρ-
χαιολογικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου στο Αίπυ. 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ
Μέσα από συζητήσεις που έχουμε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του

Συλλόγου και της Μακιστίας, έχει φανεί η ανάγκη της δημιουργίας και συν-
τήρησης ενός ιστότοπου (site) για τον Σύλλογο και την Μακιστία. 

Ένας ιστότοπος θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επικοινωνία ανάμεσα στους
συμπατριώτες μας κυριολεκτικά οπουδήποτε και αν βρίσκονται,  ιδιαίτερα
την νέα γενιά αλλά και τους Μακισταίους δεύτερης και τρίτης γενιάς στο
εξωτερικό. Επίσης, θα αναβαθμίσει την ενημέρωση που μπορούμε να προ-
σφέρουμε για τα σημαντικά θέματα της περιοχής, αλλά θα λειτουργήσει και
σαν ηλεκτρονικό αρχείο διαφόρων θεμάτων ιστορικών, λαογραφικών και άλ-
λων. Καλούμε τους πατριώτες να συμμετέχουν με προτάσεις για την υλο-
ποίηση αυτού του σημαντικού βήματος για το χωριό. Λόγω της σημασίας
του, θα είναι στην θεματολογία της Γ.Σ. του Συλλόγου που θα πραγματο-
ποιηθεί τον Ιανουάριο του 2014.

ΦΑΡΑΓΓΙ  ΑΡΗΝΗΣ 
Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσι-

σε να προωθήσει την ένταξη στο πρόγραμμα «Leader» της αξιοποίησης του
φαραγγιού της Αρήνης σε μήκος 4 χλμ., ώστε να γίνει επισκέψιμο στα πρό-
τυπα της Νέδας. Το φαράγγι διασχίζει την «Μακιστία Κοιλάδα» και είναι ιδι-
αίτερου φυσικού κάλλους με βάθρες, μικρούς καταρράκτες και μέρη όπου
το ποτάμι περνάει φιδωτά επί 30-40 μέτρα ανάμεσα σε κάθετους βράχους
ύψους 8-10 μέτρων (σημείο γνωστό σε κάποιους και ως «η ουρά του Δρά-
κου»). Το επισκεπτόμαστε συχνά από την Μάκιστο κατεβαίνοντας προς την
Αρήνη, καθώς υπάρχει άνετη πρόσβαση από τον δρόμο δίπλα στο χωριό μας
μέχρι τον παλιό νερόμυλο του Θανάση Λουμπή. Ευχής έργο είναι η ανάπλαση
να φτάσει ως και το χωριό μας και να δημιουργηθεί μία διαδρομή που θα συν-
δέει τα δύο χωριά, προσελκύοντας φυσιολατρικό τουρισμό. Είναι ένα θέμα
που προωθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αρήνης και η Πρόεδρος κα Νίκη
Πρασσά εδώ και πολλά χρόνια και τους συγχαίρουμε για το όραμα και την
επιμονή τους για αυτήν την εξέλιξη. Ας τους μιμηθούμε όλοι για να ανα-
δείξουμε τις φυσικές και άλλες ομορφιές του τόπου μας. 
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Οι κολώνες της ηλεκτροδότησης και στο βάθος η Παναγιά 

Ο Καθηγητής κ. Πέτρος Θέμελης εν μέσω των Προέδρων των Συλλόγων 
Χρυσοχωρίου κ. Τούλας Κυριακοπούλου και Μακίστου 

κ. Φώτη Βλάχου μετά το πέρας της εκδήλωσης 

(Φωτο: Στάθης Κοκκαλιάρης) 


