
Τ
ην Κυριακή στις 23 Φε-
βρουαρίου στις 13:30 το
μεσημέρι συναντηθήκαμε

οι Μακισταίοι στο κέντρο “Το
Μυστικό” στην πλατεία Υμηττού
για τον ετήσιο χορό του Συλλό-
γου μας. Σε έναν όμορφο χώρο
με ευχάριστη, ζωντανή, ελληνι-
κή μουσική και καλομαγειρεμένο
φαγητό διασκεδάσαμε και συγ-
κινηθήκαμε γιατί καταφέραμε να
σμίξουμε για άλλη μια φορά
παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που περνά ο τόπος
μας.

Ο χώρος κατάμεστος από
συμπατριώτες και φίλους που
τίμησαν την εκδήλωση αυτή του
Συλλόγου μας τους οποίους και

ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη
στήριξή τους.

Το χορό μας επίσης τίμησαν
με την παρουσία τους και οι πα-
ρακάτω φίλοι-παράγοντες του
τόπου μας:

• κ. Νικόλαος Λαμπρόπουλος,
Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αν-
τιδήμαρχος του Δήμου Ζαχά-
ρως

• κ. Κώστας Αλεξανδρόπου-
λος, Αρχηγός της Μείζoνος Αν-
τιπολίτευσης του Δ. Ζαχάρως

• κ. Κώστας Αγραπιδάς, Αρ-
χηγός της Ελάσσoνος Αντιπολί-
τευσης του Δ. Ζαχάρως

• κ. Παναγιώτης Λούτος, Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας των

Ξ
εκινάει άμεσα η διαδικασία μελέτης του δρό-
μου από τη θέση Μποκαρίνος προς Αρτέμι-
δα  – Μάκιστο, που εδώ και ένα χρόνο πε-

ρίπου, έχει σταματήσει.
Στις 03-04-2014 το Σ.Ε.Δ.Ε. (Σώμα Επιθεωρη-

τών Δημοσίων Έργων) έβγαλε το πόρισμά του (απο-
τελούμενο από 52 σελίδες) και το απέστειλε στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίς να εντοπίσει
κάτι το επιβαρυντικό. 

Η Περιφέρεια μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας κ. Χαράλαμπου Καφύρα στις 03-10-2011
προκήρυξε την εν λόγω μελέτη, προϋπολογισμού
540.000 €. Ενδιαφέρον έδειξαν δεκατρία μελετη-
τικά γραφεία. Κατά τη διαδικασία έγιναν διάφορες
ενστάσεις, καθώς και μια καταγγελία τον Ιούλιο του
2012, από τον Σ.Ε.Ε.Γ.Μ. (Σύνδεσμος  Ελληνικών
Εταιρειών – Γραφείων Μελετών).

Η αρμόδια επιτροπή  (Πρόεδρος ο Αντιπερι-
φερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος), στις 15-
05-2013, ανέδειξε ανάδοχο την «SIGMA Α.Ε. – Γ.
Φράγκος». Το Σ.Ε.Δ.Ε. τότε ζήτησε να κάνει έλεγ-
χο σε τέσσερα έργα σε όλη την Ελλάδα (μεταξύ
αυτών και το δικό μας).

Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έχει παρακολουθήσει στενά το
θέμα και σας έχει ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια
στο παρελθόν. Ιδιαίτερη σημασία έχουμε δώσει στις

δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολου Κατσιφάρα, σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση του έργου (αφού βέβαια πρώτα γίνει η
μελέτη). Στη σύσκεψη που έγινε στις 04-06-2013,
στο Δημαρχείο του Πύργου,  με την Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος της Βουλής, για το Ταμείο Μολυβιά-
τη («Μακιστία» Ιούνιος 2013, Φ.73, σελ.1), είχε πει:
«Για το μόνο που δεσμεύομαι είναι ο δρόμος
προς Αρτέμιδα και Μάκιστο. Τα δυο κατεξοχήν πυ-
ρόπληκτα χωριά». Το κόστος του έργου είναι πε-

ρίπου 6.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολο-
κλήρου από το Ταμείο Μολυβιάτη (Αυτό μας είχε
δηλώσει ο κ. Χριστοδουλόπουλος, σε συνεννόη-
ση βέβαια με τον κ.Κατσιφάρα). Επίσης ο νέος Αν-
τιπεριφερειάρχης Oικονομικών της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας κ. Παναγιώτης Πλατανιάς,σε πρό-
σφατη συνάντηση που είχαμε, μας υποσχέθηκε ότι
θα βοηθήσει άμεσα.

Μετά το θετικό πόρισμα του Σ.Ε.Δ.Ε., πρέπει
όλοι οι φορείς που εμπλέκονται να κινηθούν με τα-
χύτητα και να μη χαθεί άλλος χρόνος. Οι τυπικές
διαδικασίες να κρατήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο
γίνεται, ώστε να υπογραφεί η Σύμβαση Έργου, και
να ξεκινήσει η μελέτη, η οποία μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο (Κατά δήλωση
εκπροσώπου της SIGMA A.E.). 

Φυσικά θα πρέπει να μην χαθούν και τα χρήματα
από το Ταμείο Μολυβιάτη και να ολοκληρωθεί αυτό
το σοβαρό έργο. Ένα έργο που οι δωρητές κάποια
στιγμή θα βλέπουν και θα αισθάνονται υπερήφα-
νοι για την προσφορά που έκαναν. 

Ώρα ευθύνης πλέον για τον Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, τον Αν-
τιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Χαράλαμπο Κα-
φύρα, αλλά και για την ανάδοχο εταιρεία «SIGMA
Α.Ε. – Γ. Φράγκος».

Φώτης Γ. Βλάχος
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Σ
τις 21-03-2014 ο
Καθηγητής Κλασι-
κής Αρχαιολογίας

και Διευθυντής των ανα-
σκαφών στην Αρχαία
Μεσσήνη, κ. Πέτρος Θέ-
μελης, συνοδευόμενος
από τον αρχαιολόγο κ.
Κλεάνθη Σιδηρόπουλο,
επισκέφτηκε τον αρχαι-
ολογικό χώρο στο Αίπυ.

Τον Υψηλό καλεσμέ-
νο υποδέχθηκαν στην
Ζαχάρω ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Μακισταίων κ.

Συνέχεια στη σελ. 5

Ο κ. Πέτρος Θέμελης δίπλα στο Νώντα Πόθο, 
Δημήτρη Γρηγορόπουλο (Αντιπρόεδρο 

Συλλόγου Χρυσοχωρίου) και Φώτη Βλάχο 

ΜΕΛΕΤΗ  ΔΡΟΜΟΥ
Μποκαρίνος – Αρτέμιδα – Μάκιστος 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ 

Ο δρόμος που σε πολλά σημεία λόγω 
των κατολισθήσεων έχει γίνει χωματόδρομος 

Συνέχεια στη σελ. 3 
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ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr
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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Θάνατοι  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Φ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας

στις 18 Φεβρουαρίου 2014.
Γεννήθηκε στο Χρυσοχώρι
Ολυμπίας από αγρότες γο-
νείς. Τελείωσε το Γυμνάσιο
Ζαχάρως. Πήρε πτυχίο της
Τηλεπικοινωνιακής Σχολής
Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημί-
ου, όπου ειδικεύτηκε σε θέματα Δημό-
σιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Είχε γνώσεις της Γαλλικής γλώσ-
σης, φοιτήσας στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών. Επί σειρά ετών υπηρέτησε στη
Διοίκηση του ΟΤΕ. 

Μετά την συνταξιοδότησή του,
ασχολήθηκε με την προώθηση των σκο-
πών των Πολιτιστικών Συλλόγων της

επαρχίας μας. Πάθος του
ήταν η προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, η στήρι-
ξη του ελληνικού πολιτισμού,
η άρση των δυσλειτουργιών
του κρατικού μηχανισμού και
των ΟΤΑ, η εμπέδωση της
νομιμότητας και η ορθολογι-
κή κοινωνικοοικονομική ανά-
πτυξη. Σχετικά άρθρα του
έχει φιλοξενήσει ο Τύπος,

συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας
μας, της “Μακιστίας”. 

• Απεβίωσε ο Γιαννακόπουλος Φί-
λιππας του Διονυσίου (σύζυγος της
Δήμητρας Ντούμα-κόρη της Σοφίας Σω-
τηρίου Πόθου) σε ηλικία 52 ετών στις 22-
3-2014 και ετάφη στην γενέτειρά του
Αρτέμιδα. 

Η ΜΑΚΙΣΤΙΑ εκφράζει τα συλλυπη-
τήριά της στους οικείους τους. 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμπατριώτες μας,
που παρά την οικονομική κρίση, ενισχύουν την ΜΑΚΙΣΤΙΑ, ώστε να
είναι ανεξάρτητη και αποτελεσματική. 

Λαμπρόπουλος Γ. του Αρισ. ..................Μάκιστος..............100€
Λαμπροπούλου Φρειδερίκη......................Μάκιστος................50€
Λουμπής Κων/νος ....................................Μάκιστος................50€
Καραθανάσης Φώτης ..............................Χρυσοχώρι ............50€
Κουτσογιαννάκη – Βλάχου Γεωργία........Ζαχάρω ..................50€
Γριβάκη – Πόθου Γεωργία ........................Ζαχάρω ..................50€
Βλασσόπουλος  Δημήτρης ......................Ζαχάρω ..................50€
Μπάδας Κων/νος......................................Ζαχάρω ..................50€
Τσιγκόπουλος Απόστολος ......................Αγ. Ανάργυροι........50€
Κάππος Αναστάσιος ................................Ζαχάρω ..................40€
Γουργούλης Δημήτριος............................Ζαχάρω ..................30€
Κόσσυφας Γιάννης ..................................Ζαχάρω ..................30€
Βλάχος Άγγελος ......................................Ζαχάρω ..................20€
Στρίγκας Χρίστος ....................................Ζαχάρω ..................20€
Γεωργούλιας Δημήτρης ..........................Ζαχάρω ..................20€
Δάϊκου Κων/να ........................................Ζαχάρω ..................20€
Ρέππας Παναγιώτης ................................Ζαχάρω ..................20€
Καλαντζή Αγγελική..................................Ζαχάρω ..................20€
Παπανικολάου  Σπύρος............................Ζαχάρω ..................20€
Γκότσης Σπύρος ......................................Ζαχάρω ..................20€
Λαμπροπούλου Νίκα ................................Ζαχάρω ..................20€
Ρηγόπουλος Γιώργος ..............................Ζαχάρω ..................20€
Τερζής Γιώργος........................................Ζαχάρω ..................20€
Χριστόπουλος Τάσος ..............................Ζαχάρω ..................20€
Μανουσόπουλος Σπύρος ........................Ζαχάρω ..................20€
Νικολακόπουλος Χαρ...............................Ζαχάρω ..................20€
Αποστολόπουλος Μίμης ..........................Ζαχάρω ..................20€
Καραχάλιος Δημ.......................................Ζαχάρω ..................20€
Νικολόπουλος Δημ...................................Ζαχάρω ..................20€
Γεωργούλιας Δήμος ................................Μποκαρίνος ..........20€
Γρηγορόπουλος Δημήτρης ......................Χρυσοχώρι ............15€
Ζαφειράκης Γιάννης ................................Ζαχάρω ..................15€
Μπαμπάτσικος Γιάννης ............................Μηλέα ....................10€
Βλασσόπουλος Σπύρος............................Αρτέμιδα ................10€
Γκούσκος Νίκος........................................Ζαχάρω ..................10€
Τζάμαλης Χρ. ..........................................Ζαχάρω ..................10€
Μάντεσης Χρ. ..........................................Ζαχάρω ..................10€
Ζαχαρόπουλος €Ζαχαρ. ..........................Ζαχάρω ..................10€
Τζούτζιας Χαρίσιος ..................................Ζαχάρω ..................10€
Δίπλας Παναγ. ........................................Ζαχάρω ....................5€
Λαμπρόπουλος Όθωνας ..........................Ζαχάρω ....................5€
Κάπος Γιαννης..........................................Ζαχάρω ....................5€
Ανδριοπούλου Αγγ. ..................................Ζαχάρω ....................5€
Παναγούλια Βελούδω..............................Ζαχάρω ....................5€
Καστής Αρίστος ......................................Ζαχάρω ....................5€
Παιδούλιας Γιάννης ................................Ζαχάρω ....................5€
Ζαφειράκη Αθανασία ..............................Ζαχάρω ....................5€
Κακαράκης Αντώνης ................................Ζαχάρω ....................5€
Θανάσουλας Κων/νος ..............................Ζαχάρω ....................5€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ  “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” 
Αρ.  Λογ/σμού  112/296129-62 

Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

Το  κόστος  της  έκδοσης  έχει  ως  εξής: 

Ταχυδρομικά  τέλη  300€ 

Κόστος  τυπογραφείου Για  8  σελ.  250€

για  12  σελ.  360€ 

για  16  σελ.  450€ 

Ο  Πρόεδρος του χωριού μας
και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

Νώντας  Πόθος 
σας  εύχεται  Καλό  Πάσχα 
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Συλλόγων Τριφυλίας
• κ. Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Συλ-

λόγου Ζαχαραίων
• κ. Τούλα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος του

Συλλόγου Χρυσοχωρίου
• κ. Ιωάννης Μπάμης, Πρόεδρος του Συλ-

λόγου Αρτέμιδας

• κ. Μάριος Σωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Ζαχαραίων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τον λόγο
πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μακισταίων κ.
Φώτης Βλάχος, ο οποίος αφού κάλεσε τα μέλη
του Δ.Σ. κοντά του μετέφεραν από κοινού τις
ευχές και τον χαιρετισμό προς όλους τους πα-
ρευρισκόμενους και μη απανταχού Μακισταί-
ους για υγεία και ευημερία.

Χαιρετισμό έστειλε ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Ολυμπίας κ. Δημήτρης
Μανώλης, ο Πρόεδρος του ιστορικού Συλλό-
γου Ολυμπίων κ. Κώστας Βλάμης και ο Χρή-
στος Μάντεσης πρόεδρος της Τ.Κ. Μηλέας.

Τον παρακάτω χαιρετισμό απέστειλε ο
πρόεδρος του «Διαζώματος» κ. Σταύρος Μπέ-
νος:

Αγαπητοί Φίλοι,
Λυπάμαι που προγραμματισμένες υποχρε-

ώσεις εκτός Αθηνών δεν μου επιτρέπουν να
βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή την ωραία εκδή-
λωση.

Τα τελευταία όμως χρόνια το ΔΙΑΖΩΜΑ και
ο Σύλλογος Μακισταίων «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» οικο-
δομούν μια στενή σχέση και εργάζονται μαζί
για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Πλα-
τιάνας.

Το Δεκέμβρη του 2013 η Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης  χρη-
ματοδότηση, ύψους 100.000 ευρώ, στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο
«Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχι-
τεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου

της Πλατιάνας». Η σύμβαση αυτή ενεργοποι-
ήθηκε, καθώς εγκρίθηκε η ανάθεση από τη Ζ΄
Εφορεία Αρχαιοτήτων της εκπόνησης μελέτης
για την αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου
θεάτρου.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την ενεργό συμβολή της
τοπικής κοινωνίας και ιδιαιτέρως με τη συν-
δρομή του Συλλόγου Μακισταίων «Η Μάκι-

στος» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσο-
χωριτών Ολυμπίας «Ο Άγιος Γεώργιος» έχει
ανοίξει "κουμπαρά" - ηλεκτρονικό τραπεζικό λο-
γαριασμό - για τις ανάγκες του αρχαίου θεά-
τρου της Πλατιάνας.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαρι-
στήσω  τους κ.κ. Φώτη Βλάχο και Παναγιώτα
Κυριακοπούλου, χάρη στις συνεχείς προσπά-
θειές τους ξεκίνησε η ανάδειξη του σπουδαί-
ου αυτού μνημείου.

Σταύρος Μπένος

Επίσης τον παρακάτω χαιρετισμό απέ-
στειλε η Κίνηση “Για την Ηλεία μας”: 

Η κίνηση «για την Ηλεία μας» εύχεται σε
όλους σας ΥΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
και πλήρη αποκατάσταση της γενέτειράς σας
από τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκα-
γιάς του 2007.

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περίπου
100.000.000 ευρώ αδιάθετα από το ταμείο Μο-
λυβιάτη τα οποία διεκδικούμε να διατεθούν για
αυτό το σκοπό, αφού τα προηγούμενα δόθη-
καν σε άλλους νομούς, και ζητάμε και τη δική
σας σύμπραξη σε αυτό τον αγώνα.

Θα σας ενημερώνουμε μέσω του Συλλόγου
σας για όλες τις ενέργειές μας και ευχόμαστε
να καταφέρουμε όλοι μαζί την αποκατάσταση
όλων των εις βάρος του τόπου μας αδικιών.

Κατόπιν εδόθη ο λόγος στον Αναπληρωτή
Δήμαρχο του Δ. Ζαχάρως κ. Νίκο Λαμπρό-
πουλο ο οποίος δεσμεύτηκε να στηρίξει και να
δώσει λύσεις στα ζητήματα του χωριού μας.

Ακολούθως το λόγο πήρε ο αρχηγός της

Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Κώστας Αλεξαν-
δρόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι εξεπλάγη
πώς ένα τόσο μικρό χωριό κάνει μια τόσο με-
γάλη εκδήλωση. Δεσμεύτηκε με τη σειρά του
και αυτός ότι θα βοηθήσει στην επίλυση των
προβλημάτων του χωριού μας και ιδιαίτερα θα
στηρίξει την προσπάθεια για την ανάδειξη και
αξιοποίηση του “Αίπυ”.

Δεν πρόλαβαν να αδειάσουν τα πιάτα και
το κέφι και η διάθεση για κουβέντα και χορό πε-
ρίσσεψαν. Η πίστα δεν προλάβαινε να αδειάζει
και να ξαναγεμίζει από ακούραστα “νιάτα” κάθε
ηλικίας.

Οι χορηγοί και τα δώρα ήσαν πλούσια.
Όποιος πρόλαβε να φάει από τον μπακλαβά της
Καλλιρρόης, μητέρας και κόρης του Θανάση
Λουμπή, έγλειφε και τα δάχτυλά του...

Εν ολίγοις περάσαμε τέλεια. Όλοι έφυγαν
ευχαριστημένοι. Ήταν ένα υπέροχο απομεσή-
μερο που θα μείνει αξέχαστο σε όλους μας.
“Πάντα τέτοια!”, “Μπράβο”, “Και του χρόνου να
’μαστε καλά να ξανα σμίξουμε!” εύχονταν
όλοι όταν έφευγαν και τα φιλιά και οι αγκαλιές
δεν τελείωναν...

Εμείς σαν Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων
το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ένα μεγάλο
“ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” σε όλους τους συγχωριανούς
μας, που κάθε χρόνο αγκαλιάζουν απλόχερα
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

Υποσχόμαστε ότι θα ακολουθήσουν και άλ-
λες παρόμοιες εκδηλώσεις και ευχόμαστε να
μπορέσουν να συμμετέχουν και όλοι όσοι δεν
κατόρθωσαν να ’ρθούν, γιατί κανείς δεν πε-
ρισσεύει.

Ένα είναι σίγουρο... Όσο είμαστε όλοι
ενωμένοι και αγαπημένοι σαν μια γροθιά,
μόνο καλά πράγματα μπορεί να επιτύχει ο Σύλ-
λογος για το χωριό μας.

Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους δωρο-
θέτες μας, χάρη των οποίων η εκδήλωσή μας
σημείωσε απόλυτη επιτυχία. Παραθέτουμε
παρακάτω τη λίστα. 
1. 1 tablet ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ

2. 1 κινητό τηλέφωνο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ

3. 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό μιας οικογένει-

ας (εκτός Αυγούστου) “ΑPPUNTAMENTO’’

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥ-

ΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ 26250-34284

6946091213

4. 1 εβδομάδα για μια οικογένεια στο camping

“Mani Beach”  ή στο Σούνιο (η διαμονή με ίδια

μέσα) ΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ «CAMPING»

6977327687

5. 1 εβδομάδα για μια οικογένεια στο camping

“Mani Beach”  ή στο Σούνιο (η διαμονή με ίδια

μέσα) ΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ «CAMPING»

6977327687

6 .1 εβδομάδα για 6 νέους στο camping “Mani

Beach”  ή στο Σούνιο (η διαμονή με ίδια μέσα)

ΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ «CAMPING» 6977327687

7. 1 εβδομάδα για 6 νέους στο camping “Mani

Beach” ή στο Σούνιο (η διαμονή με ίδια

μέσα) ΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ «CAMP-

ING»6977327687 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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8. 1 βαλίτσα - κουστουμοθήκη ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑΧΟΣ Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ 210-9641393

9. 1 τσάντα - χαρτοφύλακας  ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑΧΟΣ Π. ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ 210-9641393  

10. 1 τσάντα - χαρτοφύλακας ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑΧΟΣ Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ 210-9641393

11. 1 γυναικεία τσάντα ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑΧΟΣ Π. ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ 210-9641393

12. 1 βαλίτσα - χαρτοφύλακας ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΙΔΗ – ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑΧΟΣ Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ 210-9641393

13. 1 ασύρματο τηλέφωνο ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΩ 26250-36336

14. 1 πυροσβεστήρα αυτοκινήτου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝ-

ΔΡΕΟΥ & ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 48 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 210-2637285

15. 1 μαξιλάρι ύπνου (μαλλιού) ΜΠΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟ-

ΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 83 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210-9932409

16. 1 κουβερλί με κουρτίνες ΜΠΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ-

ΣΜΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 83 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210-9932409 

17. 1 Roundup GOLD 5L ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΑΧΑΡΩ

26250-33363 

18. 1 ζευγάρι γυναικείες μπότες ΚΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SUPER

MARKET ΖΑΧΑΡΩ 26250-31258 

19. 1 ζευγάρι γυναικεία  παπούτσια ΚΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SUPER

MARKET ΖΑΧΑΡΩ 26250-31258 

20. 1 κρασί ΚΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SUPER MARKET ΖΑΧΑΡΩ 26250-

31258 

21. 1 κρασί ΚΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SUPER MARKET ΖΑΧΑΡΩ 26250-

31258 

22. 1 αποτριχωτική γυναικεία μηχανή ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ALMA

ELECTRIC ΖΑΧΑΡΩ 26250-32152

23. 1 βιβλίο ''ΝΟ'' (ΝΤΙΕΓΚΟ ΚΟΥΤΖΑ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

6984656496 

24. 1 βιβλίο "ΒΗΤΑ ΟΠΩΣ ΒΛΑΚΕΙΑ" (ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡ-

ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

25. 1 βιβλίο "ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ" (ΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡ-

ΓΙΑ 6984656496 

26. 1 βιβλίο "ΘΑ ΝΑΙ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ" (ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ)

ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

27. 1 βιβλίο "ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΨΑΘΑΚΙ" (ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡ-

ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

28. 1 βιβλίο "ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ" (ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡ-

ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

29. 1 βιβλίο "Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ" (ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) ΛΟΥΜ-

ΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

30. 1 βιβλίο "ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ  ΣΥΡΙΑ" (ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ.)

ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

31. 1 βιβλίο "ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΖΙΤΙΕ" (ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) ΛΟΥΜ-

ΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496

32. 1 βιβλίο " ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΟΣ" (ΑΛΚΗΣΤΗ ΚΟΛΛΙΑ) ΛΟΥΜ-

ΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496

33. 1 βιβλίο "ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ" (ALEXANDER SCHMEMANN)

ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496

34. 1 βιβλίο "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ  ΤΡΕΛΑΣ" (ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

35. 1 βιβλίο "ΣΑΙΞΠΗΡ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ" (ΓΙΑΝ ΚΟΤΤ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡ-

ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

36. 1 βιβλίο "MEXICO CITY BLUES" (ΤΖΑΚ ΚΕΡΟΥΑΚ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

37. 1 παιδικό βιβλίο "ΠΑΡΑ-ΜΥΘΟΙ - ΣΤΟ ΜΙΞΕΡ" (ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕ-

ΝΗ) ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

38. 1 παιδικό βιβλίο "ΤΑ 88 ΝΤΟΛ- ΜΑΔΑΚΙΑ" (ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ) ΛΟΥΜ-

ΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

39. 1 παιδικό βιβλίο "ΔΥΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΟΥΡΑ" (ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΟΛΗΣ)

ΛΟΥΜΠΗ-ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6984656496 

40. 1 καπέλο για τζάκι «ΚΟΚΟΡΑΣ» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΤΖΑΚΙΑ ΦΟΥΡ-

ΝΟΙ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩ 26250-34732 

41. 2 ΩΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΜΕ 2 ΚΑΦΕΔΕΣ ΔΩΡΕΑΝ Ζ-ΝΕΤ IN-

TERNET CAFÉ – ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ  ΖΑΧΑΡΩ 26250-34461

42. 1 ΩΡΑ ΧΡΗΣΗ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑ 4 ΚΑΦΕΔΕΣ Ζ-ΝΕΤ IN-

TERNET CAFÉ – ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ  ΖΑΧΑΡΩ 26250-34461 

43. 1 χειροπρίονο και γάντια ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ - ARGO SERVICE ΖΑΧΑΡΩ

26250- 36139

44. 5 κιλά κριθαράκι “ΗΛΙΣ” ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Θ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-ΖΑΧΑΡΩ 26250-

61318 

45. 5 κιλά κριθαράκι “ΗΛΙΣ” ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Θ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-ΖΑΧΑΡΩ 26250-

61318

46. 1 παιδικό κράνος ποδηλάτου ΔΙΚΥΚΛΟ ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑ-

ΧΑΡΩ 26250-32907

47. 1 πιατέλα ξηρών καρπών ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩ 26250-31815       

48. 1 σετ μαχαιριών ΝΤΙΝΑ ΠΟΘΟΥ - ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 

49. 1 κόφτης κρεμμυδιών INOX ΝΤΙΝΑ ΠΟΘΟΥ - ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 

50. 1 σετ καφέ πορσελάνης ΝΤΙΝΑ ΠΟΘΟΥ - ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 

51. 1 Ψωμιέρα υφασμάτινη ΝΤΙΝΑ ΠΟΘΟΥ - ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 

52. 1 5λιτρο κρασί ΝΩΝΤΑΣ ΠΟΘΟΣ 

53. 1 5λιτρο λάδι ΝΩΝΤΑΣ ΠΟΘΟΣ 

54. 1 5λιτρο λάδι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

55. 1 5λιτρο λάδι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

56. 1 σετ μαξιλάρια ύπνου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΠΗΣ 

57. 1 5λιτρο κρασί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΠΗΣ 

58. 1 Χειροποίητη πιατέλαΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

59. 1 Κορνίζα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

60. 1 Κρεμάστα-κλειδοθήκη ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

61. 1 Ταψί σπιτικό μπακλαβά ΒΙΛΥ ΒΛΑΧΟΥ 

62. 1 Ταψί σπιτικό μπακλαβά ΒΙΛΥ ΒΛΑΧΟΥ 

63. 1 5λιτρο λάδι ΦΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

64. 1 Λεύκωμα ΜΑΚΙΣΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ 

Με εκτίμηση, το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακισταίων 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ 

Συνέχεια από τη σελ. 3 
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Φώτης Βλάχος μαζί με τον Πρόεδρο της Μακίστου
και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Νώντα Πόθο
καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Χρυσο-
χωριτών κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος.

Αφού ανεβήκαμε τα κοπιαστικά σκαλιά, φθά-
σαμε όλοι μαζί πάνω στον χώρο του Αρχαίου Θε-
άτρου.

Έμειναν έκθαμβοι οι επισκέπτες μας από την κα-
ταπληκτική θέα. “Μοναδικός χώρος, σε όλη την Ελ-
λάδα” είπε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ο κ. Θέ-
μελης.

Αφού πήρε δύο “ανάσες”, άρχισε να περπατά
στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Η Προεδρία (θρόνος), το κοίλο, τα διαζώματα,
η ορχήστρα με το δάπεδό της, η σκηνή αλλά και
κάθε ‘’μέλος’’ πέρασαν σαν ακτινογραφία από το
έμπειρο μάτι του. Για όλα είχε κάτι να πει!!! Στε-
κόμασταν δίπλα του και ρουφούσαμε στην κυριο-
λεξία τα λόγια του.

Ανεβήκαμε στην Ακρόπολη προς τα Δυτικά και
εν συνεχεία διασχίσαμε όλον τον χώρο μέχρι την
Ανατολική πλευρά της, όπου βρίσκεται και η Κεν-
τρική Πύλη του περιτοιχισμένου αρχαιολογικού χώ-
ρου. Έδωσε εύκολα την εξήγηση πώς έμπαινε η
άμαξα μέσα την αρχαία εποχή και ποιά ήταν η δια-
δρομή της.

Στην απόσταση των 600 μ. (το μήκος τής
ακροπόλεως) που περπατήσαμε, εντόπισε πάμ-
πολλα σπουδαία πράγματα. Κατοικίες επιφανών, θέ-
σεις για αγάλματα (χάλκινα κυρίως), κεραμικά και
πολλά άλλα.

Κατεβήκαμε εν συνεχεία στους τάφους της Μα-
κίστου, στην θέση “Πετροπηγάδα”. Εξέτασε το κάθε

τι εκεί και εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει άμε-
σα, στην αναστήλωση των Τύμβων στους αρχαίους
τάφους.

Πέντε ώρες κράτησε όλη αυτή η διαδικασία, που
μας φάνηκε πως ήταν μία. Πολύτιμος χρόνος για
τον κ. Θέμελη, που τον διέθεσε με μεγάλη χαρά
γιατί “άξιζε”, όπως ο ίδιος μας είπε. Θεώρησε το μέ-
ρος εξαιρετικά ενδιαφέρον και φυσικά θα επα-
νέλθει.

Αναχωρώντας μας υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει
με όλους τους αρμόδιους της Αρχαιολογίας, με Ελ-
ληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και με Αρ-
χαιολογικά Ινστιτούτα, προκειμένου αυτός ο Αρ-
χαιολογικός χώρος να ενταχθεί σε ένα πρόγραμ-
μα ανασκαφής.

Εμείς τον ευχαριστήσαμε και αναμένουμε την
επόμενη συνάντησή μας.

Γνωρίζουμε το κύρος του κ. Καθηγητή και εί-
μαστε σίγουροι ότι πολλά θα αλλάξουν και μάλι-
στα σύντομα.

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας κ. Βασίλης Λαμ-
πρινουδάκης, Γεν. Γραμματέας στο “Διάζωμα”,
ενημερώθηκε σχετικά, από τον κ. Θέμελη για τον
Αρχαιολογικό μας χώρο. Σε πρόσφατη δε συνάν-
τηση που είχαμε, παρουσία και της κ. Τούλας Κυ-
ριακοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου Χρυσο-
χωρίου, μας υποσχέθηκε ότι είναι μεγάλη του επι-
θυμία πλέον να επισκεφθεί το Αρχαίο Αίπυ μαζί με
τον κ. Θέμελη το συντομότερο.

Kαι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στον Αρχαιολο-
γικό χώρο στο Αίπυ, η Προγραμματική Σύμβαση Πο-
λιτιστικής Ανάπτυξης για την μελέτη αναστήλωσης
του Αρχαίου Θεάτρου, που υπογράφη στις 13-12-
2013, προχωρά χωρίς καμία καθυστέρηση, όπως
μας ενημέρωσε η αρμόδια αρχαιολόγος κ. Ζαχα-

ρούλα Λεβεντούρη, της Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Την τοπογραφική αποτύπωση ανέλαβε η το-

πογράφος Μηχανικός κ. Ευγενία Βλάση.
Την αρχιτεκτονική αποτύπωση του Αρχαίου Θε-

άτρου ανέλαβε από αρχές Φεβρουαρίου η έμπει-
ρη στα θέματα αυτά Αρχιτέκτων κ. Μαρία Μαγνή-
σαλη. Είναι πράγματι δύσκολο το έργο της. Θα πρέ-
πει να αριθμήσει, να περιγράψει και να τεκμηριώ-
σει κάθε μέρος του θεάτρου. Σε συνδυασμό με τον
Αρχαιολόγο θα ολοκληρώσει τις εργασίες της περί
τα τέλη Μαΐου.

Αυτά μας δήλωσε, όταν την επισκεφθήκαμε στο
γραφείο της. Η επίσκεψη αυτή, αποτελούμενη από
την Πρόεδρο του Συλλόγου Χρυσοχωρίου κ. Τού-
λα Κυριακοπούλου, τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Μακίστου κ. Φώτη Βλάχο και τον ταμία του κ. Δη-
μήτρη Γρηγορόπουλο, έγινε στις 27-03-2014.

Ήταν μια επίσκεψη τυπική αλλά και ουσιαστι-
κή για να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειασθεί.
Όπως μας δήλωσε η κ. Μαρία Μαγνήσαλη θα ερ-
γάζεται πολλές ώρες την ημέρα, πάνω στον χώρο,
αλλά και στο γραφείο της.

Θα πλαισιώνεται από τον σύζυγό της Αρχιτέ-
κτονα Μηχανικό κ. Θεμιστοκλή Μπιλή αλλά και
βοηθούς.

Τέλος, σύμφωνα με την Αρχαιολόγο μας και
υπεύθυνη του έργου κ. Ζαχαρούλα Λεβεντούρη,
στις 02-04-2014 έγινε από την Ζ' Ε.Π.Κ.Α η προ-
κήρυξη για την πρόσληψη ενός Αρχαιολόγου και
τριών εργατών. (Βάσει της προγρ. Σύμβασης  Άρ-
θρο 3 παραγρ. 1).

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο
τους.

Φώτης Γ. Βλάχος 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΑΡΧΑΙΟ  ΑΙΠΥ 

Δυστυχώς οι φόβοι μας για επιδείνωση της κα-
τολίσθησης στην περιοχή του λόφου του Κοιμη-
τηρίου επαληθεύτηκαν. Από το 2011 έχουμε επι-

σημάνει το πρόβλημα. Στο προηγούμενο φύλλο
(Φ.75), σελ. 6 υπενθυμίσαμε και αναδείξαμε για μια
ακόμα φορά το τεράστιο ζήτημα στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή. Κάναμε τα παράπονά μας (επιστολή της
συμπατριώτισσάς μας Χριστίνας Γρηγοροπούλου)
και δώσαμε προτάσεις και σκέψεις μέσω του συμ-
πατριώτη μας μηχανικού του Ε.Μ.Π. κ. Ανδρέα Λαμ-
πρόπουλου. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίναμε
προφήτες!! Ο λόφος δεν άντεξε τις χειμερινές φε-
τινές βροχές και άρχισε να καταρρέει. Υπερκαλύ-
φθηκε το προστατευτικό τσιμεντένιο στήριγμα

και ο τεράστιος όγκος της “κινούμενης λάσπης”
σιγά-σιγά κατεβαίνει. Ήδη κάλυψε τη λωρίδα κα-
θόδου και τον ερχόμενο χειμώνα είναι βέβαιο ότι
θα καλύψει όλο το δρόμο. Οι φωτογραφίες τρα-
βηγμένες λίγες μέρες μετά τον χειμώνα φωνάζουν
για τον κίνδυνο που έρχεται. Τα μεγάλα δένδρα που
συγκρατούσαν τον λόφο κάηκαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του 2007 και τίποτα πλέον δεν
συγκρατεί την ιδιόμορφη μάζα της γλίνας. Βέβαια
εντός του χειμώνα δεν ήταν δυνατόν να γίνει κα-
μία παρέμβαση από κανέναν. Τώρα, όμως, η Πολι-
τεία πρέπει να μελετήσει το συγκεκριμένο πρό-
βλημα, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει πριν
τον ερχόμενο χειμώνα.

Tο Κοιμητήριο και ο νεοαναγερθείς Ναός Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών κινδυνεύουν να κατολισθή-
σουν. Η παρακαμπτήριος στα “Λαμπρέικα” κινδυ-
νεύει να κλείσει με μεγάλη πιθανότητα να απειλήσει
και τις παρακείμενες κατοικίες των συμπατριωτών
μας. Η συγκεκριμένη παράκαμψη αποτελεί πλέον
κομμάτι της Επαρχιακής οδού Ζαχάρως-Μακί-
στου-Πλατιάνας. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
αλλά και η Δημοτική Αρχή πρέπει να μελετήσουν
το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν άμεσα, πριν
να είναι αργά.

Οι προτάσεις μας είναι: 1) Να καταργηθεί το
συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου από αυτοκινη-
τόδρομος και να χρησιμεύει ως μονοπάτι (όπως
ήταν και πριν τις φωτιές). 2) Να καταργηθεί ο δρό-
μος προς τα αλώνια και κοιμητηριακό Ναό και να
έχει χρήση μόνον μονοπατιού (όπως παλαιά), η δε
πρόσβαση στο Ναό να γίνεται από την ανατολική

πλευρά. 3) Να φυτευτούν άμεσα δένδρα κατάλληλα
για “στήριξη” και παράλληλα να διοχετευτούν τα
όμβρια ύδατα γύρω από την περιοχή του Ναού
εκτός της ευαίσθητης περιοχής. 4) Η παράκαμψη
της Μακίστου να γίνει, όπως παλαιότερα η Γ.Σ. του
Συλλόγου μας είχε αποφασίσει: Από την θέση “Τσί-
ρου” στην θέση “Μαϊμούτι” (κτήμα Αβραάμ Βλάχου).
Είναι ο παλαιότερος δρόμος της περιοχής, απόλυτα
ασφαλής και ο πλέον σύντομος.

Χρήματα υπάρχουν για αυτές τις εργασίες. Το
ΕΤΑΕΑ (πρώην Ταμείο Μολυβιάτη) πρέπει να δια-
θέσει το απαραίτητο κονδύλι. Είναι άλλωστε και η
εντολή των δωρητών.

Αναμένουμε οι υπεύθυνοι να σταθούν στο
ύψος τους. 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Η κατολίσθηση έχει καλύψει 
τον μισό δρόμο και παραπάνω 

Η κατολίσθηση από άλλη γωνία διακρίνονται 
τα καμένα-κομμένα δένδρα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δη-

μοτική τέχνη και στη χωριάτικη λαϊκή ζωή, για
να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου και
με αυτά τα εφόδια θα πλάσσεις ό, τι θέλεις: Πα-
ράδοση για Πολιτισμό και Αλήθεια και Φιλοσο-
φία.»

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Όπως συμβαίνει στα διάφορα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας μας, έτσι και στην ευ-
ρύτερη περιοχή μας, οι κάτοικοί της, από πολύ
παλιά, επικοινωνούν μεταξύ τους, μιλώντας μία
διάλεκτο, η οποία έχει αρκετά στοιχεία απο-
κλειστικά δικά της.

Η γενιά μας που γεννήθηκε και μεγάλωσε
στο χωριό, τότε που έσφυζε από ζωή, έχει έν-
τονα βιώματα και ευχάριστες αναμνήσεις, για-
τί ζήσαμε όλες τις εκδηλώσεις της παράδοσης
και κυρίως μάθαμε και μιλήσαμε τη γνήσια και
αυθεντική γλώσσα των προγόνων μας.

Όσοι φύγαμε από τη γενέτειρα και δυστυχώς
αποτελούμε τη συντριπτική πλειονότητα, δεν
ήταν εφικτό να συνεχίσουμε να εκφραζόμαστε
με τη μητρική μας διάλεκτο, δεδομένου ότι, τόσο
στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλ-
λον, συναναστρεφόμαστε με άτομα που κατά-
γονται από διάφορες περιοχές, με διαφορετικά
βιώματα και άλλες παραδοσιακές συνήθειες.

Ωστόσο, η γλώσσα των προγόνων μας, εξα-
κολουθεί να είναι χαραγμένη ανεξίτηλα στη μνή-
μη μας, διότι αυτή αγγίζει την ψυχή μας και εκ-
φράζει απολύτως τα συναισθήματά μας και τις
σκέψεις μας.

Όταν επισκεπτόμαστε τις ρίζες μας και βρι-
σκόμαστε στις πατρογονικές μας εστίες, ξυ-
πνούν οι μνήμες, οι οποίες ανασύρουν τον πλού-
το της ζωντανής μας γλώσσας και τότε έχου-
με την πηγαία έκφραση και την απόλυτη επι-
κοινωνία.

Καθώς η θύμησή μας, μας γυρίζει πίσω στα

παιδικά μας χρόνια και ξαναζούμε νοερά τη ζωή
του χωριού μας της εποχής εκείνης, νιώθουμε
ανείπωτη χαρά και βαθιά συγκίνηση, όμως αν-
τικρίζοντας τη σημερινή οδυνηρή πραγματικό-
τητα, ένας πόνος σφίγγει τις καρδιές μας,

Η γλώσσα του τόπου μας, μαζί με τα ήθη, τα
έθιμα, τις συνήθειες και το δημοτικό τραγούδι,
αποτελούν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς
μας.

Γι’ αυτό καθήκον μας είναι vα διατηρήσουμε
ζωντανή αυτήν την κληρονομιά και να τη με-
ταδώσουμε στους νεότερους. Όμως με την απο-
μάκρυνσή μας από τα χωριά και την εγκατά-
στασή μας σε αστικά κέντρα, εξαιτίας του γε-
γονότος ότι οι προοπτικές για καλύτερη επαγ-
γελματική αποκατάσταση και βελτίωση των
συνθηκών ζωής, ήταν εντελώς δυσοίωνες, δεν
υπάρχει η δυνατότητα να μεταλαμπαδέψουμε
την παράδοσή μας στη νέα γενιά.

Ο ξέφρενος ρυθμός της αστικής ζωής, όπου
κυριαρχεί η μοναξιά, το άγχος, η ταχύτητα, ο
υπερκαταναλωτισμός και ο ατομικισμός, μας αλ-
λοτριώνει και μας αποξενώνει από τις παραδο-
σιακές συνήθειες.

Στην απόφαση να αποτολμήσω αυτό το εγ-
χείρημα, με οδήγησαν δύο λόγοι:

α) Ο έντονος προβληματισμός μου, από
την οδυνηρή διαπίστωση, ότι μαζί με την ερή-
μωση των χωριών μας, ψυχορραγεί και η πολι-
τιστική μας παράδοση.

β) Η σφοδρή μου επιθυμία να αναχαιτιστεί η
φθίνουσα πορεία και να διασωθεί η γλωσσική
μας παράδοση, που αποτελεί την ιερή παρακα-
ταθήκη των προγόνων μας.

Έχουμε ηθική υποχρέωση να διαφυλάξουμε
τα παραδοσιακά πολιτιστικά μας στοιχεία και να
τα μεταδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας,
όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες γενιές.

Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στις μνήμες
και στα βιώματα που κουβαλάω μέσα μου,
όπως κάθε συμπατριώτης της εποχής εκείνης,
που έζησε και είχε ενεργό συμμετοχή σε όλες
τις φάσεις της καθημερινής ζωής. Έτσι μεγα-
λώσαμε και γαλουχηθήκαμε με τις πατροπα-
ράδοτες συνήθειες.

Προκειμένου να έρθουν στην επιφάνεια τα
στοιχεία της παράδοσής μας, στο παρόν Γλωσ-
σάριο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται ενδεικτικά:

α) Παροιμίες. Όπως ξέρουμε, οι παροιμίες εί-
ναι τα αποφθέγματα του Λαού, η έκφραση και
το καταστάλαγμα της λαϊκής σοφίας, που βγαί-
νουν μέσα από τη γνώση και την πείρα.

Οι πρόγονοί μας, στην καθημερινή τους
επικοινωνία και συναναστροφή, εμπλούτιζαν το
λόγο τους με τη συχνή χρήση των παροιμιών,
άλλοτε αλληγορικά και άλλοτε ειρωνικά, πάν-
τοτε εύστοχα και στην κατάλληλη περίπτωση.

β) Στίχοι δημοτικών τραγουδιών. Αυτά τα
καλλιτεχνικά δημιουργήματα του λαού, για
τους προγόνους μας ήταν, χωρίς υπερβολή, ότι
το οξυγόνο για τη ζωή τους.

Με το δημοτικό τραγούδι, στο οποίο κα-
θρεφτίζεται ο ψυχισμός του λαού και αποτε-
λούσε τον κατεξοχήν τρόπο διασκέδασης, οι άν-

θρωποι εξωτερίκευαν τα συναισθήματά τους και
εξέφραζαν τους πόθους και τις επιθυμίες, τις χα-
ρές και τις λύπες, τους καημούς και τις λαχτά-
ρες τους.

γ) Φράσεις της καθημερινότητας. Κατα-
γράφονται φράσεις αυτούσιες, όπως ακριβώς
έβγαιναν από τα χείλη των πατεράδων και των
παππούδων μας και φανερώνουν τον αυθεντι-
κό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας τους.

Ασφαλώς με την παρούσα εργασία δεν
μπορεί να καλυφθεί ο τεράστιος θησαυρός της
γλωσσικής μας παράδοσης, ωστόσο εκτιμώ ότι
η συγκεκριμένη καταγραφή μπορεί να αποτε-
λέσει ένα μικρό βοήθημα, για τη διατήρηση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Άστρος 2011 
Αριστομένης Χ. Γρηγορόπουλος 

Αα 
α;·: με αυτό ρωτάμε κάποιον, όταν δεν

ακούμε τι μας λέει. 
αβανιά, η·: αδικία, συκοφαντία «κακιά αβα-

νιά να σε βρει». 
αβάντα, η·: η βοήθεια. 
αβάρα, η·: παρασιτικό έντομο όπως το τσιμ-

πούρι.
αβασκάνω·: ματιάζω «φτου σου να μην

αβασκαθείς!». 
αβγαταίνω·: αυξάνω, προσθέτω, «τα αβγά-

τησα τα πρόβατα», «μεγαλώνουν τα παιδάκια
μου αβγαταίνουν τα φαρμάκια μου». 

αβέρτα·: πολλά «το σπίτι είναι αβέρτο» εί-
ναι ευρύχωρο. 

αγάλι·: σιγά - σιγά «αγάλι-αγάλι γίνεται η
αγουρίδα μέλι». 

άγανο, το·: η λεπτή βελόνα του σταχιού.
αγάντα·: κάνε υπομονή, βάστα. 
αγαπητικιά, η·: η ερωμένη, η φιλενάδα.

«Όπου έχει δυο αγαπητικιές θέλει σαράντα μα-
χαιριές, όπου έχει τρεις και τέσσερες θέλει σα-
ράντα τέσσερες...» δ.τ. 

αγαπητικός·: ο ερωμένος. 
άγαρμπα·: απότομα, αδέξια «του μίλησε

άγαρμπα».
άγαρμπος·: ο αδέξιος, ο άκομψος, ο από-

τομος.
αγγείο, το·: το αγγείο, γενικά το δοχείο, το

κάθικο.
άγγιαγμα, το·: το άγγιγμα στο πονεμένο ση-

μείο.
αγγιάω·: αγγίζω κάποιον εκεί που πονάει

«σείσε με και μη μ' αγγιάς» 
αγγόνι, το·: ο εγγονός, η εγγονή. 
αγέρας, ο·: ο αέρας, «αέρας τα φυσάει τα

πλατανόφυλλα, θεός να τα φυλάει τα Ελληνό-
πουλα» δ.τ., «πήρανε τα μυαλά του αέρα», ο
φαντασμένος. «Τού ’κοψε τον αέρα». Τον πε-
ριόρισε. «Πιάνει πουλιά στον αέρα». Ο επιδέξιος.

αγιάζι, το·: το δυνατό κρύο «μ’ έφαγε τ' αγιά-
ζι ούλη νύχτα». 

αγίνωτος·: ο άγουρος. 
αγκελώνω·: αγκυλώνω «μ’ αγκέλωσε μια

αγραπιδιά» (αγκάθι).  

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  Χ.  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Συνέχεια στη σελ. 7
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αγκομαχάω·: ανασαίνω βαθιά, λαχανιάζω.
αγκρουμάζουμαι·: αφουγκράζομαι. 
αγκωνή, η·: η γωνία, μικρό κομμάτι από άκρη

καρβελιού, «κάτσε στην αγκωνή σου και δε σου
πέφτει λόγος», «πάρε την αγκωνή να σ’ αγαπάει
η πεθερά σου». 

αγλέορας, ο·: «μπα που να βγάλεις τον αγλέ-
ορα», δηλ. το σκασμό. «'Εφαγε τον αγλέορα».
αχόρταγος.  

αγνάντια·: απέναντι, αντίπερα, «Στην Αγιά
Σοφιά αγνάντια βλέπω τ' αυζωνάκια, τ' αυζω-
νάκια, τα καημένα στους πολέμους μαθημένα...»
δ.τ,, «Βγήκα ψηλά στα Διάσελα και αγνάντια
στην Μπαρμπάσαινα» δ.τ. 

αγναρίζω·: κάνω βήματα «δεν μπορώ ν'
αγναρίσω από την ποδάγρα». 

αγραπίδια, τα·: τα απίδια της αγραπιδιάς.
αγρασκελάω·: διασκελίζω. 
αγρασκελιά, η: δρασκελιά «έχουνε αρχινή-

σει μια φαγωμάρα για μια αγρασκελιά τόπο». 
αγρικάω·: ακούω. 
αγύριστος·: εκείνος που δεν γυρίζει, δεν αλ-

λάζει γνώμη «μα έχεις αγύριστο κεφάλι!» - «άι
στον αγύριστο».

αγωγιάτης, ο·: αυτός που μεταφέρει με
ζώο πράγματα ή πρόσωπα με πληρωμή. «Το αγώι
ξυπνάει τον αγωγιάτη». Το κίνητρο ενεργοποι-
εί τον άνθρωπο.

αγώι, το·: το αγώγι. 1) Το φορτίο που μετα-
φέρεται με πληρωμή, 2) Η πληρωμή για τη με-
ταφορά πραγμάτων ή προσώπων.

αδεκαρίλα, η·: η παντελής έλλειψη χρημά-
των «έχω κάτι αδεκαρίλες». 

αδερφομοίμια, το·: τα μερτικά των παιδιών
από κληρονομιά. 

άδουλος·: αυτός που δεν δουλεύει «άδου-
λος δουλειά δεν έχει το βρακί του λυεί και δέ-
νει». 

αδράχτι, το·: μικρό ραβδί που χρησιμεύει να
τυλίγεται σ’ αυτό η κλωστή κατά το γνέσιμο.

αερικό, το·: το δαιμονικό, η νεράιδα «το βά-
ρεσε αερικό το παιδί!». 

αηδόνης, ο·: ονομασία σκύλου.
αηδόνι, το·: είδος πουλιού «μου κούστισε ο

κούκος αηδόνι», για υπερβολικά έξοδα. «Το
’ρημο τ’ αηδόνι το μοναχό περπατεί στους
κάμπους καμαρωτό...» δ.τ. 

αητονύχης, ο·: ο τετραπέρατος. 
αθεόφοβος·: ο αδίσταχτος. 
άι στο μη γύρι·: «άιντε στον αγύριστο».
άι·: πήγαινε «άι στο καλό σου». 
άιντε ντε!·: κουνήσου. 
ακαμάτης, ο·: ο τεμπέλης «νέος ακαμάτης

γέρος διακονιάρης». 
ακόνι, το·: ειδικό σκληρό λιθάρι με το οποίο

ακονίζουμε τα μεταλλικά εργαλεία (μαχαίρια,
σκεπάρνια κ.ά.).

ακουμπέτι·: επιτέλους «ακουμπέτι ήρθες!».
ακουμπιάζω·: γ' προσ. Κάθεται στο λαιμό

κάτι όταν τρώμε, «μ' ακούμπιασε!».
ακούτραφας, ο·: το μπροστινό μέ-ρος του κε-

φαλιού «μου έδωκε μια στον ακούτραφα που

μου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι». 
ακριδολογάω·: χαζεύω, γυρίζω άσκοπα «η

αλουπού είχε εργατιά κι’ εκείνη ακριδολόγαγε». 
ακώ·: ακούω «ακώ ένα βουητό!». 
αλαμπουρνέζικα·: ακαταλαβίστικα. 
αλαμπρατσέτα·: μπράτσο με μπράτσο «πη-

γαΐνανε αλαμπρατσέτα». 
αλάργα·: «μακριά κι αλάργα». 
αλαργινός·: μακρινός «στα ξένα και στ’

αλαργινά Βασίλω), δε σε βλέπω πια».
αλαφιάζομαι·: ξαφνιάζομαι, ταράζομαι, τρο-

μάζω.
αλαφριάς·: ο ελαφρός Μτφ. ο επιπόλαιος, ο

ανόητος. 
αλαφροπαλάτζα, η·: Μτφ. ο επιπόλαιος, ο

ασταθής, ο ευμετάβολος. 
αλεβάντα, η·: η λεβάντα (αρωματικό φυτό)

«βάζουν πούδρα στα μάγουλα κι αλεβάντα
στα μαλλιά τους...» δ.τ. 

αλείβω·: αλείφω.
αλεστικό, το·: το δικαίωμα (η αμοιβή) του μυ-

λωνά για το άλεσμα, «έγινε μύλος», έγινε σα-
ματάς, μεγάλη φασαρία «μπάτε σκύλοι αλέστε
και αλεστικό μη δίνετε» για οπουδήποτε παρα-
τηρείται αδιαφορία, ανευθυνότητα, κακοδια-
χείριση, κακοδιοίκηση. «Ούλοι κλαίνε τον πόνο
τους κι ο μυλωνάς τ' αυλάκι». Ο καθένας νοι-
άζεται για το συμφέρον του, «... ανάμεσα στα
δυο βουνά δώδεκα μύλοι αλέθουν, οι έξι αλέ-
θουν με νερό και οι έξι με το γάλα...» δ.τ.

αλέτρι το·: ξύλινο εργαλείο που σέρνεται
από τα ζώα και γίνεται το όργωμα. 

αλετροπόδα, η·: εξάρτημα του αλετριού.
αλησμονάω·: λησμονάω. 
αλικοντάω·: εμποδίζω. 
αλισίβα, η·: το σταχτόνερο που χρησιμεύει

για το πλύσιμο ρούχων. 
αλισιβερίσι, το·: το αλισβερίσι, συναλλαγή,

νταραβέρι, σχέση, επαφή (κοινωνική), «δε θέλω
να έχω μαζί σου αλισιβερίσι». 

αλλά!·: βεβαίως!
αλληλουΐζω·: χάνω τα λογικά μου «η γρια

αλληλούισε από τη μοναξιά».
αλλιωτεύω: αλλάζω νοοτροπία «αλλιώτεψε

ο κόσμος σήμερα». 
αλμπαζιά, η·: η συφορά «κακή αλμπαζιά να

σε βρει». 
αλογόμυγα, η: η μύγα που τσιμπάει τα ζώα.

Μτφ. «ήρθε και μας γιόμισε αλογόμυγες» μας
χόρτασε ψέματα.

αλογοσούρτης, ο·: εκείνος που κλέβει άλο-
γα ή άλλα ζώα. 

αλοιφάδες, οι: οι αλοιφές. 
αλουπογανίζω·: περιφέρομαι άσκοπα, «που

αλουπογάνιζες ούλη μέρα;» πού χάζευες; 
αλουπού, η·: η αλεπού. Μτφ. ο πονηρός άν-

θρωπος.
άλυσος, ο·: η αλυσίδα «έχει κόψει τον άλυ-

σο» εκείνος που δεν μπορεί να ησυχάσει.
αλωνάρης·: ο μήνας Ιούλιος. 
αμ τι·: ασφαλώς.
αμάδες, oι·: παιδικό παιχνίδι. 
αμάν!·: έλεος!
αμανές, ο·: το τραγούδι. Μτφ. «σάμπως τον

πήρες ψηλά τον αμανέ», έχεις μεγάλη ιδέα για
τον εαυτό σου.

αμασκάλη, η·: η μασχάλη. 
αμέτι μουχαμέτι: «το ’βαλε αμέτι μου χα-

μέτι», το ’βαλε πείσμα. 
αμή!·: αμέ!, βέβαια! 
αμολλάω·: αφήνω ελεύθερο κάτι «σε είδα

που αμόλλαγες τον αητό», «αμόλλα τα βόιδα». 
αμολλιέμαι·: τρέχω «αμολλήθηκα αλλά δεν

τον πρόκανα». 
αμπάρι, το·: ξύλινη αποθήκη σταριού.
αμπάρτζα, η·: παιδικό παιχνίδι «τα πήρε ούλα

αμπάρτζα». Για τον οξύθυμο που με το παρα-
μικρό γίνεται θεριό.

αμπαρώνω·: ασφαλίζω με την αμπάρα.
αμποδάω·: εμποδίζω. 
αμπούλας, ο·: πηγή νερού, όπου υπάρχει μι-

κρή γούβα με νερό. 
αμπράζικος·: ο σωματώδης, χωρίς συμμε-

τρία.
ανάβραση, η·: η βράση. Είναι μια φάση της

διαδικασίας που φτιάχνουμε τις τσιγαρίδες.
Παίρνουμε τα αλατισμένα κομμάτια του χοιρι-
νού κρέατος και τα βράζουμε καλά μέσα στο λε-
βέτι.

αναβροχιά, η·: η ξηρασία «φέτο έχουμε ανα-
βροχιά», «στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι». 

αναγαλλιάζω·: νιώθω χαρά, ευθυμία. «Βρή-
κε ο γύφτος τη σειρά (γενιά) του και αναγάλ-
λιασε η καρδιά του».

αναγελάω·: κοροϊδεύω «όσα αναγέλαγα
μου ξημερώθηκαν». 

αναγλείφουμαι·: γλείφω τα χείλη μου.
αναγλιτσιάζω·: γεμίζω γλίτσα -ακαθαρσία

«αναγλιτσιάσανε τα χέρια μου».
αναγογιέμαι·: συνέρχομαι. Ανακτώ τις δυ-

νάμεις μου.
αναγόμι·: «πήγα αναγόμι το χωράφι!». Το όρ-

γωσα πολύ βαθιά. 
αναγούλα, η·: η αηδία, η τάση για εμετό.
αναγουλιάζω·: έχω τάση για εμετό, αηδιά-

ζω «μη μ’ αναγουλιάζεις», μη με αηδιάζεις.
αναγύρω·: τριγύρω «είναι μία μπολοθούρω.

Τριγυρνάει αναγύρω και κοτσομπολεύει».
αναθρέφω·: ανατρέφω «έκατσα την ανά-

θρεψα, σα μάνα, σαν πατέρας, και τώρα, που με-
γάλωσε γυρεύει να μ’ αφήκει» δ.τ. 

ανάκαρο, το·: το κουράγιο, η αντοχή, η δύ-
ναμη.

ανακατωσούρα, η·: η αναστάτωση, η ακα-
ταστασία.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  Χ.  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Συνέχεια από τη σελ. 6 

Αριστομένης Γρηγορόπουλος 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε το κεί-

μενο του φίλου μας Αριστομένη Γρηγο-

ρόπουλου «ΤΑ ΑΝΑΣΜΙΔΙΑ» (πολλοί μας

ρωτούν ακόμα τη σημασία των διαφόρων

λέξεων). Η «Μακιστία» θα δημοσιεύει σε

συνέχειες το λεξικό που έχει εκδώσει ο

αγαπητός μας Αριστομένης. (Φυσικά κα-

τόπιν αδείας του). 



Σ
τον Επάνω Εγκλιανό, κοντά στην Πύλο, ο Κ. Κουντουριώτης εντόπισε
το 1939 την θέση προϊστορικού παλατιού. Την ανασκαφή και αποκάλυψη
του χώρου ολοκλήρωσε ο Carl Bergen από το πανεπιστήμιο του

Cincinnati, ΗΠΑ. Εκεί εκτός από το παλάτι υπήρχαν βοηθητικοί χώροι, απο-
θήκες, εργαστήρια, κεντρική αποχέτευση. Βρέθηκαν πολλοί πίνακες με γραμ-
μική γραφή Β. Το παλάτι υποθέτουν ότι κτίστηκε περί το 1300 π.Χ. και κα-
ταστράφηκε το 1100 π.Χ. από την επέλαση των Ηρακλειδών (Δωριέων).

Παρά το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι στο παλά-
τι αυτό κατοίκησε ο βασιλιάς Νέστορας, με μια δήλωση του Carl Belgen ότι
«δεν επιτρέπεται να αφήσουμε ανέστιον (χωρίς εστία, σπίτι) τον Νέστορα»1

καταχωρήθηκε και θεωρείται πλέον ως το παλάτι του Νέστορα.
Είναι όμως;
Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία συνηγορούν ότι η Πύλος του Νέστορα

δεν είναι στην σημερινή Πύλο και το παλάτι στον Εγκλιανό δεν έχει καμία
σχέση με τον Νέστορα. Εδώ θα αναφερθώ σε δυο από αυτά.

1) Το γνωστό ταξίδι του Τηλέμαχου στην Πύλο του Νέστορα και
2) Την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (Σαντορίνης)

Ο Τηλέμαχος στην Πύλο
Δέκα χρόνια μετά τον Τρωικό πόλεμο ο Οδυσσέας δεν είχε επιστρέψει

στην Ιθάκη.
Ο γιος του Τηλέμαχος δεν μεγάλωνε σαν βασιλόπουλο αλλά κάτω από

τις συνεχείς προσβολές των μνηστήρων. Βλέποντας ότι η μητέρα του πιε-
ζόταν αφόρητα και ο θρόνος του κινδύνευε για πάντα, μετά βέβαια από την
παρότρυνση και στήριξη της θεάς Αθηνάς, αποφάσισε ένα ταξίδι, που μέχρι
εκείνη την στιγμή φαινόταν αδιανόητο για αυτόν.

Με λίγους συντρόφους έφυγε με πλοίο για την Πύλο του Νέστορα και
μετά την Σπάρτη, προκειμένου να πάρει πληροφορίες για τον πατέρα του.

«καράβι με είκοσι κουπιά, καλό, σαν πάρης, έβγα

να μάθης για τον κύρη σου τον πολυπλανημένο2»

Αυτά είπε η Αθηνά στον Τηλέμαχο και εκείνος, όταν βράδιασε, έφυγε με
τους συντρόφους του και το πρωί έφθασε κοντά σε μια Λίμνη, την οποία άφη-
σε πίσω του με την ανατολή του ήλιου και προχωρούσε προς την Πύλο.

«Την όμορφη τη λίμνη αφήνοντας, στα ολόχαλκα τα ουράνια

πρόβαλε ο γήλιος, στους αθάνατους το φως του να χαρίσει

…………… και τούτοι έφταναν στην καλόχτιστη την Πύλο, του Νηλέα3» 

Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το πιο γρήγορο αρχαίο πλοίο τριήρης είχε μέ-
γιστη ταχύτητα με πανί 10 μίλια την ώρα4, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε
ότι το συγκριτικά πολύ κατώτερο και πολύ παλαιότερης εποχής πλοίο του Τη-
λέμαχου δεν μπορούσε να είχε ταχύτητα μεγαλύτερη από 5-6 μίλια την ώρα.
Η διαδρομή από την Ιθάκη έως την Λίμνη,  που προαναφέραμε διήρκεσε του-
λάχιστον 10 ώρες (από τις 8- 9 το βράδυ έως τις 6-7 το πρωί) και η απόστα-
ση ήταν περίπου 10Χ6=60 Μίλια. Πρόθεσή μου δεν είναι να υπολογίσω από
αυτές τις πηγές, που ούτως ή άλλως ανάγονται στην μυθιστορία, την ακρι-
βή θέση της Πύλου. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση της Ιθάκης, ούτε την
ακριβή ταχύτητα του πλοίου, ούτε τον ακριβή χρόνο πλεύσης. Προσπαθώ να
κάνω μια συγκριτική προσέγγιση, δηλαδή κατά πόσο φαίνεται πιθανό η ση-
μερινή Πύλος και ο άνω Εγκλιανός να ήταν η Πύλος του Νέστορα.  

Δέχομαι αυθαίρετα ότι η Ιθάκη ήταν στην Σάμη της Κεφαλονιάς.  
Αν κινηθούμε ευθεία γραμμή από την Σάμη προς τον Νότο τότε, μετά από

62 μίλια φθάνουμε ακριβώς στις σημερινές εκβολές του Αλφειού ποταμού.
Αυτό σημαίνει ότι η Πύλος θα μπορούσε να ήταν στην ευρύτερη περιοχή από
το σημείο αυτό. Από την άλλη πλευρά η σημερινή Πύλος απέχει από την Σάμη
109 μίλια (ευθεία γραμμή). Για να καλύψη την απόσταση των 109 μιλίων θα
έπρεπε το πλοιάριο του Τηλέμαχου να πλέει με ταχύτητα περιπ.11 μίλια την
ώρα. Δηλαδή γρηγορότερα από μια τριήρη!!! Επί πλέον η πλεύση κατά μή-
κος του κυπαρισσιακού κόλπου μεγαλώνει την απόσταση προς την Πύλο ακό-
μη περισσότερο (τα ταξίδια τότε γίνονταν παράκτια).

Αναζητώντας την «ωραία λίμνη που είχε αφήσει πίσω του ο Τηλέμαχος»
βρήκα διάφορες μελέτες που περιγράφουν πως οι παραλιακές περιοχές δια-
μορφώνονται από διάφορους παράγοντες, όπως τις προσχώσεις των πoτα-
μών, τις μετακινήσεις των πλακών, τη σαθρότητα των εδαφών κτλ. Έτσι, κα-
τέληξα ότι πριν 4000 χρόνια περίπου στο Επιτάλιο υπήρχε μια μικρή λίμνη,
ενώ η θάλασσα έμπαινε μέσα σχηματίζοντας κόλπο που έφτανε μέχρι την
λίμνη του Καϊάφα. 

Κατά μήκος της σημερινής ακτογραμμής στενή λωρίδα ξηράς ήταν χερ-
σόνησος και φυσικός κυματοθραύστης. Στον κόλπο αυτό μια σειρά από λο-
φίσκους δημιουργούσαν φυσικό λιμάνι και ταυτόχρονα τον δρόμο που οδη-
γούσε από την Μεσσηνία προς την Ολυμπία, όπως τον περιγράφει και ο Παυ-
σανίας5. Γεωτρήσεις που έκαναν οι Γερμανοί δυτικά και νότια από το κλειδί
επιβεβαιώνουν ότι οι μικροί λόφοι που βρίσκονται εκεί συνδέονταν με την ξηρά

δημιουργώντας διάδρομο ξηράς μέσα στην θάλασσα6

Ο επόμενος πίνακας7 από μελέτη του καθηγητή κ. Πούλου δείχνει πως
θα είναι το τοπίο αν η στάθμη ανέβει 0,5-1 μέτρο (όπως ήταν στην εποχή του
Νέστορα) και παριστάνει με ακρίβεια αυτό που περιγράφεται προηγουμένως.

Ο Τηλέμαχος συνέχισε το ταξίδι μέσα στον κόλπο και έφτασε στην χώρα
των Πυλίων.

«στο κάστρο εκεί στην ώρα επρόσφερναν θυσίες στον Κοσμοσείστη

……….Κι απάνω που 'χαν φάει τα σπλάχνα τους και τα μεριά θα καίγαν

στον Ποσειδώνα, εκείνοι ετράβηξαν γραμμή για το λιμάνι,

και τα πανιά μαΐναραν του άρμενου, το άραξαν κι όξω βγήκαν»8

Την ώρα που έφτασε ο Τηλέμαχος οι Πυλιώτες είχαν πανηγύρι στην πα-
ραλία και καθισμένοι κάτω από τα πεύκα ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν στον Πο-
σειδώνα.

Στο Σαμικό όπως μας πληροφορεί ο Στράβων υπήρχε σημαντικό ιερό του
Ποσειδώνα.

«….μετά το Σαμικό, όπου το ιερό του Σάμιου Ποσειδώνα που είναι φημισμένο. 

Υπάρχει και άλσος γεμάτο αγριελιές. Το φρόντιζαν οι Μακίστιοι. 

Αυτοί ανακοίνωναν και την εκεχειρία που έλεγαν Σάμιον»9

Το άγαλμα δεν βρέθηκε. Παρίστανε άντρα χωρίς γένεια και τα δυο χέρια
στηριγμένα σε δόρυ. Ο Παυσανίας το βρήκε στην αγορά της Ήλιδας και το
περιέγραψε. Όπως του ανέφεραν, είχε μεταφερθεί από το Σαμικό10. Προφανώς
ο Τηλέμαχος πέρασε από το σημείο που ήταν μαζεμένοι οι Πυλιώτες, ο Νέ-
στορας και οι γιοι του και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι, όπου έδεσε το πλοίο.

Εκεί έτυχε εγκάρδιας υποδοχής και ο νεώτερος γιος του Νέστορα, ο Πει-
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σίστρατος έγινε γρήγορα φίλος, με τον συνομήλικό του Τηλέμαχο. Ο Νέ-
στορας έδωσε όλες τις πληροφορίες που είχε και κάλεσε τον Τηλέμαχο να
διανυκτερεύσει στο παλάτι του. Εκεί, ο επισκέπτης, σύμφωνα με τους νόμους
της φιλοξενίας, έλαβε το λουτρό του, όχι από τις δούλες του παλατιού όπως
ήταν το πρωτόκολλο, αλλά,

«Ωστόσο τον Τηλέμαχο έλουζε του Νέστορα μια κόρη

όμορφη, κι ήταν η μικρότερη στα χρόνια, η Πολυκάστη.

Κι ως τον απόλουσε, τον άλειψε με μυρωμένο λάδι

κι όμορφη πέρασε στους ώμους του χλαμύδα και χιτώνα,

κι απ’ το λουτρό θαρρείς αθάνατος επρόβαλε στην όψη»11

Την επόμενη ημέρα το πρωί ο Νέστορας έδωσε εντολές να ζέψουν τα δυο
καλύτερα άλογά του και να δώσουν και τις ανάλογες προμήθειες για τον δρό-
μο. Ο Τηλέμαχος θα ταξίδευε για την Σπάρτη, στον Μενέλαο. Ίσως, εκείνος
γνώριζε κάτι περισσότερο για τον πατέρα του. Στην αποστολή αυτή θα τον
συντρόφευε και ο Πεισίστρατος.

Το πρωί, αφού έγιναν οι θυσίες που επιθυμούσε ο Νέστορας, οι δυο σύν-
τροφοι ξεκίνησαν, κατ’ αρχήν για την Φηρή (Καλαμάτα), όπου θα διανυκτέ-
ρευαν.

«δίνει βιτσιά, κι ευτύς τ’ αλόγατα με προθυμιά πετούσαν στον

κάμπο, αφήνοντας το απόγκρεμο της Πύλου κάστρο  πίσω,

και το ζυγό τα δυο ζερβόδεξα κουνούσαν όλη μέρα.

«Κι ο ήλιος ως πήρε και βασίλεψε κι ισκιώσαν όλοι οι δρόμοι,

φτασμένοι στη Φηρή βρεθήκανε, μπρος, στου Διοκλή το σπίτι,»12

Εδώ πρέπει να καταγραφεί ότι στην αρχαία εποχή ταξίδευαν με πλοία από
Μάιο έως Σεπτέμβρη. Έτσι το ταξίδι του Τηλέμαχου τοποθετείται μεταξύ Ιου-
λίου και Αυγούστου. Οπότε η διάρκεια της ημέρας ήταν περίπου 14 ώρες. Επει-
δή το πρωί ο Νέστορας έκανε θυσία, έψησαν σφάγια και κάθισαν στο τρα-
πέζι για φαγητό, πρέπει να καθυστέρησαν κάνα δυο–τρεις ώρες έως ότου
ξεκινήσουν. Υποθέτω, επίσης, ότι θα έκαναν και κάποιες στάσεις για φαγη-
τό, νερό, ξεκούραση αλόγων και επιβατών. Κοντολογίς το καθαρό ταξίδι θα
ήταν 9 ώρες περίπου.

Η ταχύτητα μιας άμαξας εξαρτάται, πέρα από τα άλογα, από το φορτίο,
την κατάσταση του δρόμου, τα υλικά του άξονα, τις ρόδες και το σύστημα
απορρόφησης κραδασμών (σούστες). Οι σημερινές άμαξες μπορούν να τρέ-
χουν με ταχύτητα  έως 25 χλμ. την ώρα. Στην περίπτωση που εξετάζουμε,
όμως, η ταχύτητα δεν θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερη από 10 χλμ. την ώρα
(εάν ο σκοπός είναι να φτάσουν και οι επιβάτες στον προορισμό).

Από όλα αυτά δεχόμαστε ότι η μέση ταχύτητα της άμαξας (κάρου) του
Τηλέμαχου ήταν περίπου 7,5 χλμ. την ώρα. Άρα με αυτές τις παραδοχές από
το παλάτι του Νέστορα έως την Καλαμάτα (περιοχή Φαρές) η απόσταση θα
ήταν 7,5Χ9=67,5 χλμ.

Η ευθεία απόσταση από το Σαμικό (λιμάνι που άραξε ο Τηλέμαχος) έως
την Καλαμάτα (Φάρες) είναι 73,5 χλμ. Ο Στράβωνας γράφει ότι το παλάτι του
Νέστορα ήταν 30 στάδια (περίπου 6 χλμ.), μάλλον νοτιοανατολικά, από το
ιερό του Ποσειδώνα στο Σαμικό.13

Η ευθεία απόστα-
ση από τον Επάνω
Εγκλιανό, της Πύλου
έως την Καλαμάτα εί-
ναι 38 χλμ. περίπου.
Αν ξεκινούσε από
εκεί ο Τηλέμαχος θα
έπρεπε να έφτανε
στην Καλαμάτα το
αργότερο νωρίς το
απόγευμα και όχι με
την δύση του ηλίου.
Επίσης, ίσως να ήταν
προτιμότερο από εκεί
να πάει στην Σπάρτη
με το πλοίο του παρά
οδικώς.

Κατά την επι-
στροφή, πλησιάζοντας  στο παλάτι του Νέστορα, ο Τηλέμαχος λέει στον συ-
νοδό του: «Φίλε Στράτο δώσε μου την υπόσχεσή σου ότι θα κάνεις ότι θα σου
πω. Σε παρακαλώ μην ανέβουμε επάνω (επομένως το παλάτι ήταν ανατολι-
κά όπως έρχονταν από το νότο) αλλά πήγαινέ με στο καράβι, να μην με κρα-
τήση ο γέρος σου και με καθυστερήση ενώ εγώ βιάζομαι να φύγω».14

Γιατί άραγε ο Τηλέμαχος δεν θέλησε να πάει στο παλάτι, ως ήταν φυσι-
κό, να ευχαριστήσει τον Νέστορα για την φιλοξενία και την υποστήριξη που
του έδωσε; Αφού γνώριζε ότι οι νόμοι της φιλοξενίας επέβαλαν στον οικο-
δεσπότη να φιλοξενήσει τον ξένο όσο ήθελε να μείνει, αλλά δεν δικαιούταν
να τον κρατήσει εάν εκείνος ήθελε να φύγει. Προφανώς φοβήθηκε ότι τα μά-
τια της Πολυκάστης θα τον κρατούσαν εκεί, ενώ στο μυαλό του στριφογύ-
ριζαν, η Ιθάκη, οι μνηστήρες και η Πηνελόπη. 

(Ο Τηλέμαχος και η Πολυκάστη παντρεύτηκαν και έκαναν και ένα γιο που
κάποιοι θεωρούν πως ήταν ο Όμηρος, ο οποίος από Νέστορα και Οδυσσέα
έμαθε όλες τις λεπτομέρειες που περιγράφει στην Ιλιάδα και Οδύσσεια15). 

Τελικά δεν αποχαιρέτησε τον Νέστορα και υπάκουσε στη Αθηνά  που του
είπε:

«Την …ξέρεις την καρδιά που μέσα της κάθε γυναίκα κρύβει:

όποιος την πάρει, εκείνου γνοιάζεται το σπίτι να πλουτήνει'

τα πρώτα της παιδιά τα ξέχασε, και τον παλιό της άντρα

δεν τον λογιάζει, μια που πέθανε, κι ουδέ τον βάζει ο νους της.»16

Ο Πεισίστρατος έστριψε τα άλογα προς το καράβι, αποχαιρέτησε τον φίλο
του, γύρισε πίσω προς την Πύλο και σε λίγο έφτασε στο παλάτι 

«Είπε, και τ’ άτια τα ωριοχήτικα χτυπάει με το μαστίγι,

να πάει στην Πύλο πίσω, κι έφτασε σε λίγο στο παλάτι»17

Από εδώ βγαίνει επίσης το συμπέρασμα ότι το παλάτι του Νέστορα ήταν
κοντά στο Σαμικό (κλειδί) νότια και ανατολικά. 

Για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία σε ποιο λιμάνι είχε πάει ο Τηλέμαχος,
ο Όμηρος μας το ξεκαθαρίζει πλήρως λέγοντας

«Και πέρασαν απ’ τους Κρουνούς και απ’ την καλόνερη Χαλκίδα»18

Ο Τηλέμαχος αφού σήκωσε το πανί και ξεκίνησε από το λιμάνι πέρασε
έξω από το χωριό Κρουνοί (λίγο πιο κάτω από το σημερινό χωριό) και τον πο-
ταμό Χαλκίδα (σήμερα ξεροπόταμος κοντά στο Σαμικό). Ούτε οι Κρουνοί ούτε
ο πόταμος Χάλκις βρίσκονται στην σημερινή Πύλο. Τα σημεία αυτά επιβε-
βαιώνει και ο Στράβωνας.19

Από όλα αυτά τα στοιχεία που παρατίθενται, γίνεται αντιληπτό ότι η Πύ-
λος του Νέστορα όπως την περιγράφει ο Όμηρος, δεν έχει καμιά σχέση με
την σημερινή Πύλο και το παλάτι του Επάνω Εγκλιανού, αλλά βρισκόταν 6
χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά από την θέση κλειδί του Σαμικού.

Όσο για τον Όμηρο ως πηγή  πληροφοριών και για την αξιοπιστία του θα
πω ότι τον επικαλούνται όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς. Όλοι τον αποκαλούν
Θείο (θεϊκό) Όμηρο κτλ.

Ο δε Στράβωνας γράφει ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι δεν έχουμε πλήρως
διαλευκάνει κανένα ζήτημα εάν και η τελευταία λεπτομέρεια δεν συμφωνεί
με τα λόγια του ποιητή.20

Εάν όλοι αυτοί δεν τον αμφισβήτησαν γιατί να το κάνουμε εμείς;
Ιδιαίτερα όταν αυτά που λέει συμφωνούν με αυτά που βρίσκουμε.

(συνέχεια στο επόμενο)

Αβραάμ Βλάχος, Μάρτιος 2014

Για σχόλια, πληροφορίες, διορθώσεις, κριτική  απευθυνθείτε:

e-mail: avlachos@otenet.gr

Λεβαδείας 59, 165 61 Γλυφάδα
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Photo DAI Άποψη της λίμνης του Καϊάφα 1908 
(Το λιμάνι της Πύλου;)
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Ο Αλέξης Γεωργούλιας (Μποκα-
ρίνος) υπήρξε φίλος της Μακίστου
και ιδιαίτερα της «Μακιστίας». Πολ-
λές φορές είχε αρθρογραφήσει (με
τον ιδιαίτερο τρόπο του) στην εφη-
μερίδα μας. Βρήκαμε το σημειωμα-
τάριό του και το αντιγράψαμε «πι-
στά». Αυτός ήταν ο Αλέξης Μποκα-
ρίνος και θα μείνει στη μνήμη μας για
πάντα. 

Βιογραφικό και οδοιπορικό 
σημείωμα
Γεννήθηκα το 1928 τον Μάρτη

μήνα. Πατέρα είχα τον Πέτρο Γεωρ-
γούλια και μητέρα την Μαρία Γεωρ-
γούλια-Αλεξοπούλου. Πήγα στο δη-
μοτικό σχολείο στο Κουμουθέκρα-Αρ-
τέμιδα από το 1935 έως και το 1940
μέχρι την Πέμπτη δημοτικού.

Το έτος 1939 πριν πάω Ε’ δημο-
τικού, τον Ιούνιο μήνα με πήρε ο ξά-
δερφός μου Παναγιώτης και με πήγε
στην Πάτρα, όπου εκεί ήταν τα δυο
ετεροθαλή μου αδέρφια, Δήμος και
Γιώργος Γιακουμής με την άποψη να
μείνω και εγώ εκεί. Τα αδέρφια μου
δούλευαν στα περίπτερα που είχαν
νοικιάσει τα αδέλφια Παρασκευό-
πουλοι από το Κουμουθέκρα. Εμένα
που ήμουν μικρός με βάλανε σε ένα
ζαχαροπλαστείο μόνο για φαγητό,
όπου έκοβα καραμέλες και τις δί-
πλωνα σε χαρτάκια. Τον Οκτώβρη του
1939, αφού δεν είχα γραφτεί στο σχο-
λείο, η δασκάλα Παναγιώτα Καρα-
παναγιώτη πήγε στον πατέρα μου και
του είπε πως αν δεν πάω σχολείο θα
τον έβαζαν φυλακή. Τότε ο πατέρας
μου το πήρε ποδαράτο και ήρθε στην
Πάτρα και με έφερε ποδαράτο στον
Κουμουθέκρα. Κάναμε έξι μέρες να
φτάσουμε. Τότε γράφτηκα στο σχο-

λείο και έβγαλα την Ε’ τάξη. 
Το καλοκαίρι του 1940 πήγα υπη-

ρέτης στον Παπά-Πάνο στο Σαμικό.
Όταν έγινε ο πόλεμος στις 28 Οκτω-
βρίου, εγώ ήμουνα στον Παπά-Πάνο.
Γυναίκα του είχε τη Ζαχάρω Βεργή
από την Βρίνα. Κάθισα στο Σαμικό 2
χρόνια, έκανα αγροτικές δουλειές
με μισθό 30 οκάδες σιτάρι το χρόνο.
Το 1942 έφυγα από τον παπά και ήρθα
στον Κουμουθέκρα. Τότε πέθανε ο
πατέρας μου. Αφού δεν είχαμε να
φάμε εγώ, η μάνα μου και τα αδέρφια
μου, πήγα πάλι υπηρέτης στον Κα-
κόβατο στον Σταύρο Κωνσταντινό-
πουλο του Αριστείδη. Εκεί φύλαγα
πρόβατα και έκανα αγροτικές εργα-
σίες. Ο μισθός μου ήταν 150 οκάδες
σιτάρι, το οποίο έπαιρνε η μάνα μου
για να μεγαλώσει τα άλλα μου αδέρ-
φια, Γιάννη και Κώστα. Το 1945 έφυ-
γα και πήγα υπηρέτης στον Πάνο Βα-
σιλόπουλο ή Μετσινά από το Μπι-
σχίνι. Καθόμαστε στο γυαλό. Φύλαγα
πρόβατα με μισθό 200 οκάδες το
χρόνο. Τότε κουμάντο έκανε ο Δη-
μητράκης Μετσινάς. Τον Μάιο του
1946 οι αδελφοί μου, Δήμος και Γιώρ-
γος Γιακουμής, πήγαν στρατιώτες
γιατί είχε αρχίσει ο εμφύλιος πόλε-
μος. Εγώ έφυγα από υπηρέτης και γύ-
ρισα στη μάνα μου, η οποία είχε μεί-
νει μόνη της. Ο αδερφός μου είχε
πάει υπηρέτης στον Γιάννη Κακα-
βούλη στη Ζαχάρω και μετά στον Μή-
τσο Μιχαλόπουλο στον Κακόβατο.
Εγώ ανέλαβα την διεύθυνση του σπι-
τιού. Από την πρώτη χρονιά πήγα για
χαράκι στο Κατάκολο στου Μερκού-
ρη. Θυμάμαι με κοντά παντελόνια. Τα
πρώτα μου μεροκάματα ήταν 8 δραχ-
μές την μέρα. Μετά άρχισα να εργά-
ζομαι σαν αγρότης εργάτης. Η δια-

μονή μας ήταν στο «Δελισινάνι».
Εκεί είχαμε φτιάξει ένα σπιτάκι. 

Το 1947 σκοτώθηκε ο αδερφός
μου Δήμος στο Πισοδέρι Φλώρινας. Η
μάνα μου τότε πήρε σύνταξη θύματος
πολέμου.  Μετά το σκοτωμό του Δή-
μου, ο αδερφός μου, ο Γιώργος, απο-
λύθηκε και 2 χρόνια μετά παντρεύ-
τηκε σώγραμπος στο Γκραίκα. Εγώ
έμενα με τη μάνα μου και εργάστηκα
στην κορδέλα του Καρρά στη Ζαχά-
ρω. Το 1951 πήγα στρατιώτης και η
μάνα μου έμεινε με τον Κώστα. Ο
αδερφός μου ο Γιάννης είχε πάει και
εργαζόταν στον Πειραιά στα λιπά-
σματα. 

Στρατιώτης πήγα στη Καλαμάτα,
μετά στα Γιάννενα στο 628 Τ.Π. και
μετά στην Αθήνα στο Γουδί στο 642
Λ. Φρουράς. Έκανα θητεία 28 μήνες.
Μετά απολύθηκα και επί έξι μήνες ερ-
γάσθηκα στο περίπτερο του Γιώργου
Παρασκευόπουλου στην Αθήνα. Το
1953 έφυγα και ήρθα στου Κουμου-
θέκρα, όπου κάθισα με τη μάνα μου
μέχρι το 1956. Το 1956 αρραβωνιά-
στηκα στην Αρήνη στις 26 Φεβρουα-
ρίου. Τον Αύγουστο στεφανώθηκα
την Αιμιλία Πρασσά. Κάθισα στο Κου-
μουθέκρα 2 χρόνια.  Μαζί με την Αι-
μιλία μεταφερθήκαμε στην Αρήνη,
όπου αγοράσαμε το σπίτι της Γαληνής
Τζεβελέκου. Εκεί αποκτήσαμε 2 παι-
διά. Τον Πέτρο και το Δήμο. Το 1961
έγινε σεισμός και μείναμε σε σκηνές
γιατί το σπίτι ράγισε. Όλα αυτά τα
χρόνια δουλεύαμε στα δικά μας κτή-
ματα και μισακά. Το 1965 αρρώστησα
από ελκώδη κολίτιδα. Νοσηλεύτηκα
στην Κυπαρισσία, στον Πύργο και
στον Ευαγγελισμό. Σε όλο το διά-
στημα της ζωής μου κάνω δίαιτα. Τότε
έκανα θητεία και υδρονομίας στην
Αρήνη.

Το 1967 αγόρασα στον Μποκαρί-
νο το οικόπεδο του θείου μου του Νι-
κολάκη Γαλάνη - Αλεξόπουλου, πήρα
δάνειο και έχτισα μια αποθήκη 5 Χ 8.
Σιγά σιγά αξιοποίησα την αποθήκη και
το 1970 άνοιξα καφενείο με τη φίρ-

μα Μποκαρίνος. Ο Μποκαρίνος έγινε
το όνομα φίρμα του μαγαζιού. Εξυ-
πηρετούσα τους γείτονες σε όλα. Με
αγαπούσαν και με έκαμαν καλή πε-
λατεία. Προμήθευα όλους με πολλά
και διάφορα εμπορεύματα, υγραέ-
ρια, αλεύρια, είδη μπακαλικής κ.λπ.
Την πιο πολύ εξυπηρέτηση την έκα-
να με το τηλέφωνο που ήταν το μο-
ναδικό στην περιοχή. Τα πρώτα χρό-
νια πήγαινα στις εργατιές με τη φο-
ράδα αναψυκτικά, μπύρες κ.λπ. Ερ-
γατιές τότε ήταν θέροι με το δρεπά-
νι, σκάψιμο στις σταφίδες με την
αξίνα, αλωνιστικές μηχανές κ.λπ.

Το 1972 μεταφερθήκαμε όλοι οι-
κογενειακώς στο Μποκαρίνο μαζί και
η μάνα μου. Τα παιδιά πήγαιναν στο
σχολείο στη Ζαχάρω,  μέχρι που ο Πέ-
τρος πήγε στην Αθήνα από τη Β΄ τάξη
του Γυμνασίου και ο Δήμος από την
Ε΄ τάξη όπου και τελείωσε εκεί το γυ-
μνάσιο. Ο Πέτρος πήγε σε σχολή μα-
θητείας του ΟΑΕΔ 4 χρόνια τορνα-
δόρος και μετά 3 χρόνια στο ΚΑΤΕΕ
Αθηνών στα σημερινά ΤΕΙ. Πήρε πτυ-
χίο Βιβλιοθηκονομίας, το οποίο δεν
χρησιμοποίησε ποτέ. Το 1974 με την
επιστράτευση πήγα έφεδρος χωρο-
φύλακας 9 μέρες στην Έδεσσα. Εγώ
μαζί με την γυναίκα μου, την Μηλιά,
δουλεύαμε μέρα νύχτα σε μισακές
ελιές με το μαγαζί και να κοιτάζουμε
τη μάνα μου. Το 1978 αρρώστησε η
Μηλιά και έκανε εγχείριση στους μα-
στούς. Σιγά σιγά έγινε καλά και έβγα-
λε αναπηρική σύνταξη ΟΓΑ. Τότε λι-
γοστεύαμε τις δουλειές, δεν παίρ-
ναμε μισακά χωράφια. Το 1980 πή-
ραμε σαν δικαιούχοι σεισμόπληκτοι
σπίτι στη ΜΟΜΑ στη Ζαχάρω. Ασχο-
λήθηκα, το έφτιαξα, χάλασα πολλά
λεφτά, του έβαλα και τηλέφωνο και
για δυο χρόνια το είχα νοικιάσει.

Το 1984 αγόρασα το αγροτικό
μηχάνημα φρέζα, με το οποίο έκανα
τις μετακινήσεις μου, φρεζάριζα τους
κήπους μου και πήγαινα εμπορεύμα-
τα στους πελάτες μου.  Το 1986 πέ-
θανε η μάνα μου, Μαρία ετών 93, και
κηδεύτηκε στην Αρήνη. Το 1988 ήρθε
ο γιος μου Δήμος από την Αθήνα για-
τί δεν είχε δουλειά. Τότε μετατρέ-
ψαμε το μαγαζί από καφέ-παντοπω-
λείο σε καφέ-οβελιστήριο. Εγώ τότε
έγινα ψάλτης στην Αρήνη. Ήμουν
ψάλτης για 15 χρόνια. Τα 10 χρόνια
μόνος μου έμαθα ψάλτη τον Χαρά-
λαμπο Ρουμελιώτη, τον Σπύρο Κα-
νέλλο, τον Κώστα Ρουμελιώτη και για
λίγο τον Τάσο Κλωνάρη. Το 1989,
όμως, ο γιος μου Δήμος παντρεύτη-
κε τη Φωτεινή Ρέππα από τον Μαχα-
λά Ανδρίτσαινας. Το 1995 παραχώ-
ρησα οριστικά το μαγαζί στο Δήμο με
δικό του φορολογικό μητρώο. Το
ανακαίνισε και ανέλαβε μαζί με τη γυ-
ναίκα του τη δουλειά και τη διαχείρι-
ση του μαγαζιού. Εγώ το 1996 αρ-
ρώστησα από προστάτη και από τότε
κάνω θεραπεία με χάπια και ενέσεις,
μέχρι όσο κρατηθώ. 

Μποκαρίνος 

Ο Αλέξης Γεωργούλιας 
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Έ
να σημαντικό πρόγραμμα που προσφέ-
ρεται από το 2011 για όλα τα νοικοκυριά
μέσα από συγχρηματοδότηση του κοινο-

τικού πλαισίου ΕΣΠΑ, είναι το “εξοικονόμηση κατ’
οίκον”. Σίγουρα η λέξη αυτή είναι γνωστή σε πολ-
λούς, αλλά η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι τα
οφέλη του προγράμματος παραμένουν άγνωστα
στους περισσότερους και αυτά είναι που θα πα-
ρουσιάσουμε σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας
μας.

Ουσιαστικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα,
το οποίο προσφέρεται μέσω των τραπεζών, δί-
δεται επιδότηση ως 70% για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση ενός ακινήτου,  πραγματοποιώντας μια
σειρά από οικοδομικές εργασίες. Δηλαδή ανά-
λογα και με το εισόδημα του ιδιοκτήτη της οικίας
η οποία πρόκειται να υπαχθεί σε ενεργειακή ανα-
βάθμιση, το ποσοστό με το οποίο μπορεί να επι-
δοτήσει το πρόγραμμα φτάνει εώς και 70% του
συνολικού κόστους των εργασιών. Εδώ θα πρέ-
πει να αναφερθεί πως στο “εξοικονόμηση κατ’ οί-
κον” μπορούν να ενταχθούν τόσο μονοκατοικίες
όσο και πολυκατοικίες, όπως επίσης και μεμο-
νωμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών, σε περί-
πτωση που δεν θέλουν – ή δεν μπορούν – να
μπουν στο πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ’ οίκον”
τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Οι βασικές εργασίες που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα είναι οι εξής:

-Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος
του κτιρίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η στέ-
γη και η πηλωτή. Σε περίπτωση που η εξωτερι-
κή θερμομόνωση δεν είναι εφικτή (π.χ. διατη-
ρητέο κτίριο) χρηματοδοτούνται οι εργασίες
εσωτερικής θερμομόνωσης.

-Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτη-
ση συστημάτων σκίασης. Στις εργασίες συμπε-
ριλαμβάνονται η αντικατάσταση της εξωτερικής
πόρτας του κτιρίου, τα κουφώματα του κλιμα-
κοστασίου και του φωταγωγού κτλ. Δε συμπε-
ριλαμβάνεται η αλλαγή κουφωμάτων σε εσωτε-

ρικούς θερμαινόμενους χώρους, όπως για πα-
ράδειγμα η πόρτα διαμερίσματος.

-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ζε-
στού νερού χρήσης. Στις εργασίες περιλαμβά-
νονται η αντικατάσταση του παλαιού συστήμα-
τος θέρμανσης με νέο σύστημα (λεβητοστάσιο
και σύστημα διανομής) πετρελαίου ή φυσικού αε-
ρίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες
θερμότητας, λέβητας βιομάζας κ.ά.). Επίσης, χρη-
ματοδοτείται η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσί-
φωνα και συστήματος αυτονομίας θέρμανσης.

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα
πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι
οποίες είναι αυστηρές και σαφέστατα ορισμένες
και είναι οι εξής:

• Το σπίτι πρέπει να βρίσκεται σε
περιοχή με τιμή ζώνης όχι μεγαλύ-
τερη από 2.100 ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο (2.100€/m²).

• Πρέπει να φέρει νόμιμη οικο-
δομική άδεια. Εάν ο ιδιοκτήτης του
σπιτιού δεν έχει στην κατοχή του οι-
κοδομική άδεια, οφείλει να προσκο-
μίσει κάποιο νομιμοποιητικό έγγρα-
φο, που να αποδεικνύει ότι το κτήριο υφίσταται
νόμιμα.

• Επίσης το σπίτι πρέπει να έχει καταταχθεί
σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, σύμφω-
να με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.) που έχει εκδοθεί.

• Πρέπει ακόμα το κτήριο να μπορεί να ανα-
βαθμιστεί συνολικά κατά τουλάχιστον 1 ενερ-
γειακή κατηγορία, όταν πλέον θα έχουν ολο-
κληρωθεί οι εργασίες για τις οποίες επιδοτηθή-
κατε από το “εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

• Τέλος για να εγκριθεί μια αίτηση για το “εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον” είναι δεδομένο πως το οί-
κημα δεν θα πρέπει να έχει κριθεί κατεδαφιστέο,
όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς.

Εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων που
αφορούν τα κτίρια που θα ενταχθούν στο “εξοι-

κονόμηση κατ’ οίκον”, υπάρχουν και κριτήρια για
τους κατόχους των σπιτιών που θα κάνουν αίτηση
υπαγωγής στο πρόγραμμα και είναι τα ακόλου-
θα:

• Να είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς νομικά
πρόσωπα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση έντα-
ξης στο πρόγραμμα.

• Τα πρόσωπα αυτά να έχουν δικαίωμα πλή-
ρους ή ψηλής κυριότητας ή ακόμα και επικαρπίας
στο κτήριο για το οποίο κάνουν την αίτηση.

Για να γίνουν αντιληπτά το όσα αναφέρονται
παραπάνω, στον πίνακα που ακολουθεί αναφέ-
ρονται αναλυτικά όλες οι κατηγορίες, τα εισο-
δηματικά κριτήρια καθώς και τα ποσοστά επιδό-
τησης ανά κατηγορία εισοδήματος:

Tελειώνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
το πρόγραμμα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το κόστος
των ενεργειακών επιθεωρήσεων που χρειάζεται
να διενεργηθούν πριν και μετά τις παρεμβάσεις,
δηλαδή την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρη-
τή ο οποίος θα έρθει να επιθεωρήσει το ακίνητο
πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα, καθώς και στο τέ-
λος των εργασιών ώστε να εκδώσει  το ενερ-
γειακό πιστοποιητικό στο οποίο θα αποτυπώνε-
ται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Αυτό
που θα πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι
το συνολικό κόστος των εργασιών που θα πραγ-
ματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€. Οποιοδήπο-
τε κόστος ξεπερνά αυτό το ποσό θα πρέπει να
καλυφτεί εξ’ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη.

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
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Η
κίνηση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΜΑΣ» εδώ και ένα
χρόνο μάζευε τα στοιχεία που δείχνουν την
κατάφορη αδικία εις βάρος του Νομού

Ηλείας από την κατανομή των χρημάτων του
Ε.Τ.Α.Ε.Α (πρώην Ταμείο Μολυβιάτη).

Εκπρόσωποί τους μας ενημέρωσαν σχετικά και,
έτσι, στις 27/3/2014, τους συνοδεύσαμε στην
κλεισμένη συνάντηση με τους Ανώτατους Κρατι-
κούς Λειτουργούς Οικονομικού Εγκλήματος, Ει-
σαγγελέα κ. Παναγιώτη Αθανασίου και Αντι-Ει-
σαγγελέα κ. Γαληνό Μπρη, στους οποίους και επί-
σημα κατετέθη ο φάκελλος αυτός.   

Παρόντες, πέραν των εκπροσώπων της κίνησης
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΜΑΣ», ήσαν, εκ μέρους του Συλ-
λόγου Μακίστου ο Πρόεδρος κ. Φώτης Βλάχος και
ο ταμίας κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος και από τον
Σύλλογο Χρυσοχωριτών η Πρόεδρος κ. Τούλα Κυ-
ριακοπούλου.

Η κίνηση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΜΑΣ» μας έστειλε
το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  
“ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΜΑΣ” 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Στις 10 Μαρτίου συμπληρώθηκε 1 χρόνος από

την ίδρυση της Κίνησής μας.
Δραστηριοποιούμενοι μέσα σε αυτό το διά-

στημα σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε την
ημέρα εκείνη για αναζήτηση των αιτίων της απα-
ξίωσης του Νομού και της  αναπτυξιακής  του κα-
θήλωσης, κρίναμε σαν πρώτιστη υποχρέωσή μας,
να ασχοληθούμε με την εγκατάλειψη των πυρό-
πληκτων περιοχών του Νομού μας μετά τον εμ-
πρησμό του Αυγούστου 2007.

Απευθυνθήκαμε όπως ήδη γνωρίζετε στους αρ-
μόδιους διοικητικούς φορείς για να πάρουμε
απαντήσεις σχετικά με τη διαδρομή της ιδιωτικής
οικονομικής και υλικής βοήθειας που έφτασε στην
Ηλεία μετά την καταστροφή.

Μετά την γνωστοποίηση των δικών μας ενερ-
γειών, κινητοποιήθηκε επί τέλους και ο κρατικός
μηχανισμός για την διερεύνηση της υπόθεσης, με
έρευνα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,
εισηγήσεις – διαμαρτυρία του Αντιπεριφερειάρχη
Ηλείας στο Π.Σ. Δ. Ελλάδας, των Δημάρχων και άλ-
λων φορέων. 

Η έρευνά μας κατέληξε στο θλιβερό συμπέ-
ρασμα ότι οι δωρεές των φιλανθρώπων για την
αποκατάσταση των πυροπλήκτων πήραν ατραπούς
αντί της ευθείας, το οποίο επιβεβαίωσαν και οι επί-
σημοι φορείς που προαναφέραμε με τα δικά τους
πορίσματα και εισηγήσεις.

Στη συνέχεια, μετά τις παραπάνω αποκαλύψεις
απευθύναμε ανοικτή πρόσκληση στην Πολιτική και
Τοπική ηγεσία του Νομού, στα μέσα ενημέρωσης
και άλλους αρμόδιους να συστρατευθούμε  για την
απαίτηση της διάθεσης του εναπομείναντος ποσού
από τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων
ύψους 92.000.000 ευρώ από το σύνολο των
215.000.000 ευρώ που ήταν αρχικά, αποκλειστικά
και μόνο για την αποκατάσταση των υποδομών της
καμένης Ηλείας και την αποζημίωση των πυρο-
παθών, αφού οι όμοροι Νομοί που χαρακτηρίστη-
καν πυρόπληκτοι με ελάχιστη συνολική κατα-
στροφή, έχουν ήδη εισπράξει πολλαπλάσιες πι-

στώσεις από εκείνες που εισέπραξε η πλέον κα-
τεστραμμένη Ηλεία από τον ανωτέρω Λογαριασμό. 

Επειδή 8 μήνες από την πρόσκλησή μας δεν αν-
ταποκρίθηκε κανένας στο κάλεσμά μας αποφασί-
σαμε να καταθέσουμε καταγγελία στα αρμόδια Δι-
καστικά όργανα για απόδοση Δικαιοσύνης σχετι-
κά με το σοβαρό αυτό πρόβλημα που έχει ανακύ-
ψει σε βάρος του τόπου μας. 

Στην καταγγελία εντάξαμε επίσης και  άλλο ένα
παρόμοιο θέμα που μας γνωστοποιήθηκε. Πρόκειται
για τη διάθεση 186.000.000 ευρώ που εγκρίθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαβιβάστηκαν στο
ΕΣΠΑ για ενίσχυση του επιχειρηματικού κόσμου
των καμένων περιοχών της περιόδου του καλο-
καιριού του 2007, τα οποία με βάση τα παραστα-
τικά που έχουμε στην διάθεσή μας δεν έφτασαν
ποτέ στην Ηλεία αλλά δόθηκαν και αυτά, σε άλλες
περιοχές που δεν ήταν πυρόπληκτες, για ενίσχυ-
ση επιχειρήσεων και Μ.Κ. Οργανώσεων με την
προσχηματική αιτιολόγηση ότι έχουν πληγεί από
την οικονομική κρίση, σαν να μην θίχτηκε απ’ αυ-
τήν όλη η Ελλάδα. 

Την παραπάνω καταγγελία με όλα τα διαθέσι-
μα στοιχεία, παραδώσαμε στους Οικονομικούς Ει-
σαγγελείς κ.κ. Π. Αθανασίου και  Γ. Μπρή  σε συ-
νάντηση που είχαμε στο γραφείο τους, στις
27/03/2014, με την παρουσία και  εκπροσώπων Συλ-
λόγων της καμένης Επαρχίας Ολυμπίας, τον Πρό-
εδρο του  Συλλόγου Μακισταίων κ. Φ. Βλάχο, το
μέλος κ. Δ. Γρηγορόπουλο, και την Πρόεδρο του
Συλλόγου Χρυσοχωριτών κα. Π.Η. Κυριακοπούλου.

Κατόπιν αυτών αναμένουμε τις δικαστικές
ενέργειες για την αποκατάσταση του δικαίου
στην κατεστραμμένη Ηλεία, αφού αποδεικνύεται
ότι το εύλογο δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι με
τον ίδιο τρόπο.

Κατά τα άλλα οι Παράγοντές μας αγωνίζονται
για την επανεκλογή τους στους ίδιους ή και πα-
ραπλήσιους θώκους, για να θολώσουν την προ-
οπτική μας, να μοιράσουν πάλι ελπίδα, και να φθά-
σουμε στο ίδιο πάλι αποτέλεσμα. Μια Ηλεία εκ-
προσωπούμενη μεν στα πολιτειακά όργανα, ανυ-
περάσπιστη όμως και έρμαιο πολιτευτάδων  που
δεν σέβονται ούτε την ιστορία της, ούτε το αν-
θρώπινο δυναμικό της, ούτε τον εαυτό τους τον
ίδιο, που ακόμα και  παραβατώντας κακουργημα-
τικά σε βάρος της υγείας των κατοίκων, της διοι-
κητικής συνέχειας του Νομού, του περιβάλλοντος,
και του μέλλοντός του, εμφανίζονται ως ευεργέ-
τες και ήρωες και μάλιστα χειροκροτούμενοι από
την ψυχορραγούσα Ηλειακή κοινωνία.

Μπράβο μας! 
Ας τους στηρίξουμε! 
Τους χρειάζεται λίγος ακόμα χρόνος για να μας

αποτελειώσουν!
Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωσή σας με ό,τι νε-

ώτερο προκύπτει.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Η ΚΙΝΗΣΗ 
“ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΜΑΣ” 
E-MAIL: giatinileia mas@yahoo.gr 
http://giatinileiamas.blogspot.gr

Πολλά από τα στοιχεία που περιέχει «ο Φά-
κελλος», τα έχει δώσει στην δημοσιότητα κατά και-
ρούς ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Χαρά-
λαμπος Καφύρας. Πολλά επίσης περιλαμβάνονται
στο πόρισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής που εκδόθηκε στις 11-07-2013.

Η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έχει αναφερθεί κατ’ επανάλη-
ψη στην εν λόγω Επιτροπή καθώς και στο πόρισμά
της ως εξής:

• Ιούνιος 2013 Φ. 73 σελίδα 1 και 4
• Σεπτέμβριος 2013 Φ. 74 σελίδα 13 (όπου το

πόρισμα αναφέρει κυρίως για την Αρτέμιδα και την
Μάκιστο τον δρόμο και το νερό σελ.109 και 153)

Για το δε πρώην Ταμείο Μολυβιάτη, πέραν από
τα παραπάνω φύλλα 73 και 74, αναφερθήκαμε και
στα εξής:

• Οκτώβριος 2011 Φ. 66 σελ. 1 και 6 (Μηνυτή-
ριος  αναφορά 24-10-2011 του κ. Θ. Βλαγκούλη
μαζί με τον Πρόεδρο της Μακίστου κ. Νώντα Πόθο)

• Δεκέμβριος 2011 Φ. 67 σελ. 7 (Μηνυτήριος
αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις 14-10-
2011 του Βουλευτή Ηλείας κ. Γιώργου Κοντο-
γιάννη)

• Μάρτιος 2012 Φ. 68 σελ. 8
• Ιούνιος 2012 Φ. 69 σελ. 16
• Οκτώβριος 2012 Φ. 70 σελ. 6
• Ιανουάριος 2013 Φ. 71 σελ. 12
• Απρίλιος 2013 Φ. 72 σελ.1, 9 και 16
• και στο τελευταίο μας Ιανουάριος 2014 σελ.

7. 
Πολλά επίσημα στοιχεία πάρθηκαν από Δημό-

σιες Αρχές, διάφορους φορείς αλλά και καταγ-
γελίες από απλούς ανθρώπους που βοήθησαν για
την αποκατάσταση των πυρόπληκτων.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω επιστολή του
κ. Βασίλειου Καυκά από τις Η.Π.Α. 

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ
Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για τη βοήθεια

και... να τιμωρηθούν. 
Βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά τις φονικές και κα-

ταστροφικές πυρκαγιές της Ηλείας και απορώ που
το θέμα με το “Ταμείο Μολυβιάτη” έχει καταντή-
σει περίγελως εντός και εκτός Ελλάδος.

Όταν τον Αύγουστο του 2007 καθηλωμένoι στα
κανάλια της δορυφορικής τηλεόρασης, αλλά και
στα ξένα μέσα ενημέρωσης, με αγωνία για τη Γε-
νέτειρα προσπαθούσαμε να πάρουμε νέα από κάθε
πηγή. Η αντίδραση όλων μας, προσωπική και ορ-
γανωμένη, ήταν με ποιο τρόπο να βοηθήσουμε το
συντομότερο δυνατόν.

Σε προσωπικό επίπεδο τόσο ο υπογράφων σαν
στέλεχος της Ελληνικής Ομογένειας καταγόμενος
από το Σιμόπουλο της Ηλείας όσο και άλλοι πα-
τριώτες κάναμε ότι μπορούσαμε ενώ παράλληλα
κάναμε έκτακτες συνεδριάσεις των Συλλόγων
και των Ομοσπονδιών με αποφάσεις “εδώ και τώρα”
να βοηθήσουμε τις πληγέντες περιοχές της Ηλεί-
ας οικονομικά και σε είδος. Ακόμα και με την απο-
στολή υδροφόρων από άλλες περιοχές για την διά-

ΤΑΜΕΙΟ  ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ
ΣΤΟΥΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  κ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ  κ.  ΜΠΡΗ  

ΚΑΤΕΤΕΘΗ  Ο  ΟΓΚΩΔΗΣ  ΦΑΚΕΛΛΟΣ 

Συνέχεια στη σελ. 13
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θεση νερού για τους ανθρώπους και τα ζώα.
Τα χρήματα που συγκεντρώσαμε τα διαθέσα-

με με πολλούς τρόπους.
1. Ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Αγγλίας

έστειλε αντιπρόσωπό του ο οποίος με δικά του έξο-
δα έφτασε σε οικογένειες θυμάτων και παρέδω-
σε τα χρήματα χέρι χέρι. Παράλληλα στείλαμε και
προσωπικές εισφορές στον τηλε-μαραθώνιο που
έκανε η ΕΡΤ και μετέπειτα ονομάστηκε “Ταμείο Μο-
λυβιάτη”. 

2. Άλλοι Ηλειακοί Σύλλογοι της Αμερικής και
του Καναδά έπραξαν το ίδιο.

3. Στις ενορίες μας συγκεντρώσαμε χρήματα
που εστάλησαν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής που
με τη σειρά της διέθεσε το ποσό που συγκεντρώ-
θηκε κατά την κρίση της στους πληγέντες και για
την αγορά και παροχή ζωοτροφών στους πλη-
γέντες.

Με άλλα λόγια εκτός από την προσωπική βοή-
θεια έγινε και οργανωμένη προσπάθεια στην
οποία συμμετείχαν Ομογενείς Ηλείοι και Ομογε-
νείς από κάθε μεριά της Ελλάδας ενώ συμμετεί-
χαν και Φιλέλληνες.

Το γεγονός ότι διάφοροι επιτήδειοι εκμεταλ-
λεύτηκαν τις προσφορές μας για προσωπικό όφε-
λος είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο. Το γε-
γονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ξεκάθαρη ει-
κόνα και δημόσιος απολογισμός από το “Ταμείο Μο-
λυβιάτη” αφήνει πολλά ερωτηματικά. Εμάς μας
φέρνει σε δύσκολη θέση στα μάτια Ελλήνων και
Φιλελλήνων που προσέφεραν.

Το γεγονός ότι σε Γεωργικό Συνεταιρισμό της
Ηλείας για κάθε τσουβάλι καρπού για τα ζώα πλή-
ρωναν οι πληγέντες 17 έως 25 ευρώ τη στιγμή που
τα τσουβάλια έγραφαν Ιερά Αρχιεπισκοπή και ήταν
από τις δωρεές των πιστών (έχουμε αποδείξεις και
μάρτυρες) αυτό αφήνει εκτεθειμένους.

Πολλά τα ερωτηματικά και από πολλούς. Οι αρ-

μόδιοι έγιναν αναρμόδιοι και εμείς που για κάθε τι
το Ελληνικό μοχθούμε και ενδιαφερόμαστε μείναμε
βουβοί!

Εάν αύριο, ο μη γένοιτω, υπάρξει ανάγκη για
βοήθεια στη γενέτειρα τι πρέπει να κάνουμε; 

Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μας;
Βασίλης Καυκάς, Βοστώνη

Ο Βασίλης Καυκάς είναι ο σημερινός Α' Αντι-
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνο-Αμερικανικών
Σωματείων Νέας Αγγλίας (Βοστώνης) ενώ στο πα-
ρελθόν έχει εκλεγεί και διατελέσει Πρόεδρος στις
εξής Οργανώσεις:

Ομοσπονδία Ελληνο-Αμερικανικών 
Σωματείων Βοστώνης 
Πανηλειακή Ομοσπονδία Αμερικής 
& Καναδά
Πανηλειακός Σύλλογος Βοστώνης
Ελληνική Κοινότητα του Lowell,
Massachusetts

ΤΑΜΕΙΟ  ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ

Ο Γιάννη Μανάφης (φίλος της Μακιστίας)
μας έστειλε τον παρακάτω «θησαυρό» και τον
ευχαριστούμε πολύ. 

Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, να ανα-

λογιστούμε ίσως, ότι είναι εξαιρετικά σημαντι-

κό να αγαπάμε και να καλλιεργούμε αυτή τη

γλώσσα στην οποία ίσως και να χρωστάμε όλη

μας την ύπαρξη.

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλε-

κτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το

CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προ-

ορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους

και ισπανόφωνους.   

Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην

προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με

ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης ει-

κόνας. 

Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εται-

ρία Η/Υ Apple, o πρόεδρος της οποίας Τζον Σκά-
λι είπε σχετικά: 

Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρό-

γραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η

κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της

επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της,

να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προ-

σφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άν-

θρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. 

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλω-

ση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πο-

λιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλή-

νων. 

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχει-

ρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μά-

θουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια

ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσε-

ως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων. 

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν

μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η

Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώ-

νει τις ηγετικές ικανότητες. 

Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πλη-

ροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και

στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως. 

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το

Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλά-

βει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικε-

φαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η

γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι

καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πά-
καρι. 

Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκα-

τομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν

η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και

300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα

είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο τα-

ξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων

Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. 

Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ
είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια

δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της

Ελληνικής  απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσ-

σα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς

θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας. 

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν

ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα

90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της

λατινικής. 

Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε

από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφο-

ρικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης

τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μό-

νον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις

χαρακτήρισαν σημειολογικές. 

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην

οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το ση-

μαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει

(πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους

πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η

γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το

αμ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (ση-

μαίνον). 

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η

μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρω-

τογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι

συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς

επειδή έτσι “συμφωνήθηκε” μεταξύ εκείνων που

την χρησιμοποιούν. 

ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ,

π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία

= γη+μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος

= ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). 

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέ-

ξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες

γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος,

Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτι-

κούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και

σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που

αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. 

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματι-

κή δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρι-

κή τους απεικόνιση. 

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προ-

σφύματα ΟΠΩΣ: τηλέ, λάνδη 

=.....LAND, ΓΕΩ..., νάνο, μίκρο, μέγα, σκο-

πό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ......, κυκλο...., 

ΦΩΝΟ....., ΜΑΚΡΟ....., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ.....,

ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., 

ΣΥΜ......, κ.λπ.. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D

= COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την

Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο

σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι ανα-

γκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική,

η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. 

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική

γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που

χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέ-

ψη αδυνατεί να προχωρήσει. 

Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβου-

λευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η

επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά

κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνι-

κή είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώμα-

τα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

Συνέχεια από τη σελ. 12
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Από το γραφείο της κ. Αυγερινοπούλου λά-
βαμε το παρακάτω δελτίο τύπου: 

Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της Δια-
κοινοβουλευτικής Ένωσης για τα Ηνωμένα Έθνη
εξελέγη χθες στη Γενεύη η Βουλευτής Ηλείας,
Ν.Δ., Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Η Βουλευτής εξελέγη με συναίνεση όλων των εκ-
προσώπων των γεωπολιτικών ομάδων των 164
χωρών που συμμετέχουν στην IPU. 

Η κα. Αυγερινοπούλου είναι Διδάκτωρ Διε-
θνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Δικαίου Διε-
θνών Οργανισμών από τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Columbia. Έχει εργαστεί στο πα-
ρελθόν για τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ και έχει συμμετά-
σχει ως εμπειρογνώμων σε διεθνείς διαπραγ-
ματεύσεις. Το 2011 βραβεύτηκε από το Περι-
βαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) με το
βραβείο “Green Star” για τη δράση της στην αν-
τιμετώπιση και την πρόληψη περιβαλλοντικών και
ανθρωπιστικών καταστροφών. Το 2012 εξελέγη
Πρόεδρος του «Κύκλου Βουλευτών της Μεσο-
γείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (COMPSUD). 

Στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, έναν από
τους παλαιότερους διεθνείς θεσμούς, συμμετέ-
χουν βουλευτές από περισσότερα από 164 κρά-
τη, από όλα τα κόμματα. Η IPU, με τη σύσταση
της εν λόγω επιτροπής θα συνεργαστεί ακόμη πιο
στενά με τον ΟΗΕ και τα εθνικά κοινοβούλια των

χωρών του πλανήτη, έτσι ώστε η φωνή των
εκλεγμένων αντιπροσώπων των λαών να ακού-
γεται ηχηρότερα και να λαμβάνεται υπόψη στις
διαπραγματεύσεις, που διεξάγει ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών με τις κυβερνήσεις των κρα-
τών μελών του. 

H νεοσύστατη Διαρκής Επιτροπή της IPU στα
Ηνωμένα Έθνη είναι η εντεταλμένη επιτροπή που
θα συμμετέχει ενεργά τους επόμενους μήνες
στις διαπραγματεύσεις της IPU με τον Γ.Γ του
ΟΗΕ Μπαν-κι-Μουν και τις κυβερνήσεις των

κρατών που συμμετέχουν στον ΟΗΕ, για την υιο-
θέτηση και την εφαρμογή μετά το 2015 στόχων,
που θα ενισχύουν την ισότητα των φύλων και θα
επιτυγχάνουν την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη,
την κοινωνική συνοχή και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, εισάγοντας περισσότερη δημο-
κρατία και διαφάνεια στην παγκόσμια διακυ-
βέρνηση. 

Σκοπός των διαβουλεύσεων αυτών, είναι οι
πολιτικές και τα μέτρα, που θα αντικαταστήσουν
τους «Αναπτυξιακούς Στόχους για τη Χιλιετία»,
να υιοθετηθούν τόσο από τις αναπτυσσόμενες,
όσο και από τις αναπτυγμένες χώρες προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες τόσο με-
ταξύ των κρατών του πλανήτη, όσο και εντός των
ίδιων των κρατών. 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους
όσοι με τίμησαν με την ψήφο τους και με την απο-
δοχή τους αναθέτοντάς μου μια τόσο μεγάλη ευ-
θύνη. Θα εργαστούμε όλοι μαζί, δυναμικά, για να
επιτύχουμε τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης
για όλα τα κράτη και να ενισχύσουμε τη φωνή του
κοινοβουλευτισμού στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως
εξήγησα και στους συναδέλφους βουλευτές
των ξένων αντιπροσωπειών, που τους κάλεσα να
συνεδριάσουμε στην Ολυμπία, ο κόσμος μας πρέ-
πει να αντλήσει περισσότερη δύναμη και έμ-
πνευση από την Ελλάδα και τη γενέτειρά μου,
Αρχαία Ολυμπία, την πατρίδα της δημοκρατίας
και της εκεχειρίας». 

Πρόεδρος  της  Διαρκούς  Επιτροπής  της  IPU  
για  τα  Ηνωμένα  Έθνη  εξελέγη  η  Βουλευτής  Ηλείας,  

Ν.Δ.,  Δρ.  Διονυσία-Θεοδώρα  Αυγερινοπούλου 

ΠΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ
Στις 16 Φεβρουαρίου 2014 ο Σύλλογος Ζαχα-

ραίων έκοψε την πίτα του. Σας παρουσιάζουμε το
νέο αλλά και δραστήριο πρόεδρό του κ. Βασίλη
Φουρλή. 

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σας κα-

λωσορίζω στην εκδήλωση της κοπής της πί-
τας του Συλλόγου Ζαχαραίων Ολυμπίας και εύ-
χομαι σε όλους σας καλή χρονιά και χρόνια
πολλά εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον Σύλλογό μας το περασμένο έτος
υπήρξε έτος επαναδραστηριοποίησης και εξό-
δου από την αδράνεια στην οποία είχε περι-
πέσει. Τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, την
οποία αποτελούσαν οι αξιότιμοι συμπολίτες
μας κ.κ. Μπούσμπουρας Παναγιώτης, Σταυ-
ρόπουλος Γεώργιος, Χριστοδουλοπούλου Γε-
ωργία, Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Παναγό-
πουλος Κωνσταντίνος, Περδίκης Κωνσταντί-
νος, Φωτόπουλος Ευστάθιος, ο ομιλών και ο
αείμνηστος Γιώργος Σταυρόπουλος, ακολού-
θησε η εκλογή διοίκησης από τα μέλη του Συλ-
λόγου μας, στην οποία συνδυάζεται η εμπει-
ρία του παρελθόντος με την ενεργητικότητα και την
διάθεση των νέων.

Δεδομένου ότι είναι η πρώτη εκδήλωση που κά-
νει η νέα διοίκηση του Συλλόγου μας στην Αθήνα,
θα ήθελα – για όσους από εσάς δεν είχατε την δυ-
νατότητα να παρευρεθείτε στην Αυγουστιάτικη εκ-
δήλωσή μας στην Ζαχάρω – να σας παρουσιάσω
τα μέλη της και να τα ευχαριστήσω και δημόσια για
τον ζήλο που επιδεικνύουν στην εκπλήρωση των

καθηκόντων τους. Είναι το μέλος Δ.Σ. και επίτιμος
Πρόεδρος Πάνος Φωτόπουλος, καθώς και οι: Μά-
ριος Σωτηρόπουλος (Αντιπρόεδρος), Γιώργος Τζε-
βελέκος (Γενικός Γραμματέας), Αποστολόπουλος

Ιωάννης (Ταμίας), Αγγελική-Ελένη Μπιτζούνη
(Έφορος) και τα μέλη Στάθης Φωτόπουλος, Ιωάν-
νης Τσιρώνης και Ιωάννης Παληοθόδωρος. Θερμές
ευχαριστίες αξίζουν και στα μέλη της εξελεγκτι-
κής επιτροπής Σωτηρόπουλο Δημήτριο, Μπού-
σμπουρα Παναγιώτη και Αλεξανδρόπουλο Νικόλαο
για την μέχρι τώρα συνεργασία.

Κατά το περασμένο έτος ο Σύλλογός μας έκα-
νε τρεις εκδηλώσεις, δύο στην Αθήνα (κοπή της πί-

τας και χορό) και μία – μετά από πολλά χρόνια –
στην Ζαχάρω  (Αυγουστιάτικος χορός). Επίσης,
ήταν μια χρονιά στην οποία αποχαιρετήσαμε τον
επί χρόνια ταμία και μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου Γιώργο Σταυρόπουλο, του οποίου η
προσφορά στον σύλλογο ήταν σημαντική. Ο
ζήλος, η αφοσίωση και η ανιδιοτέλεια του αει-
μνήστου αποτελούν παράδειγμα προς μίμη-
ση για όλους εμάς τους νεότερους.

Η σημερινή παρουσία σας μας δίνει αυ-
τοπεποίθηση και θάρρος, παράλληλα όμως
μας υποχρεώνει να προσπαθήσουμε για το
καλύτερο, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας
το πεδίο δράσης του Συλλόγου μας, αντα-
ποκρινόμενοι στις προσδοκίες σας, με τις
οποίες μας έχετε περιβάλει.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να σας ενη-
μερώσω ότι από το Δ.Σ. έχει ήδη αποφασισθεί
η συγκέντρωση τροφίμων και ενδυμάτων, εν
είδει εράνου, προκειμένου να διανεμηθούν –
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς – στους
απόρους συμπολίτες μας στην Ζαχάρω, οι
οποίοι τα έχουν ανάγκη. Η συγκέντρωση θα

γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου μας, τις Κυ-
ριακές 9 και 16 Μαρτίου και 6 Απριλίου, από ώρα
11 π.μ. έως ώρας 3 μ.μ.. Σας καλώ όλους να συν-
δράμετε με το υστέρημά σας σε αυτήν την προ-
σπάθεια του Συλλόγου μας.

Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε
όλους σας και πάλι και σας ευχαριστώ θερμά για
την παρουσία σας και την συμμετοχή σας στα δρώ-
μενα του συλλόγου μας. 

Ο Πρόεδρος κόβει την πίτα 



Αγαπητέ μας Σωκράτη,
Πορεύεσαι στη ζωή του υπερ-

πέραν, παίρνοντας μαζί σου τα
υπέροχα αποκτήματα μιας πρό-
σκαιρης αλλά παραγωγικής και
όμορφης δικής σου ζωής. Στις
αποσκευές σου έχεις αποθηκεύσει
όσα η αξιοσύνη σου κατέκτησε,
παλεύοντας για κάθε όμορφο,
ωραίο και αληθινό. Παίρνεις μαζί
σου τα αποτελέσματα των αξιών
της ζωής και μας κληροδοτείς
τους οραματισμούς των ηθικών αρ-
χών και ιδεών σου. Εμείς αποθέ-
τουμε σήμερα στη σορό σου, αν-
τίδωρο, όσα ιδανικά σου μας συγ-
κλόνιζαν, εμπνευσμένα απ’ το
αθάνατο Ελληνικό πνεύμα και τη
φιλοσοφία, που ρουφούσες με
αγαλλίαση. Ήσουν θεωρητικός και
πρακτικός σύμβουλός μας, προ-
ικισμένος από την αύρα του ομη-
ρικού μας Κάστρου, του Αιπίου,
στα ριζά του οποίου είδες το φως
της ζωής. Το θεωρητικό σου με-
γαλείο σελάγιζε στα γλαφυρά άρ-
θρα σου στις Εφημερίδες, όπου
πρόβαλες τις αξίες σου, με ιστο-
ρικά και σύγχρονα παραδείγματα
και συγκρίσεις, με αναδίφηση αρ-
χαίων συγγραφέων, αλλά και με
σύγχρονα κοινωνικά θέματα και
βιώματα του χωριού μας, του Χρυ-
σοχωρίου Ολυμπίας. Επιλογές ση-
μαντικές, με Ελληνόπρεπο βά-
ρος.

Η πρακτικότητα στη ζωή σου
ήταν σημαδεμένη από μια απόλυ-
τη ηθική και αξιοπρεπή ζωή, εξαντ-
λούμενη στην πλήρη αφοσίωση και
σθεναρή δραστηριότητά σου στα
σοβαρά θέματα του χωριού μας.
Έδωσες για το Χωριό μας το αξιο-
κρατικό στίγμα σου, ως Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου πλέον
της 10-ετίας μέχρι το 2007, αλλά
και πριν, επί 10ετίες, ως ιδρυτικό
μέλος του Συλλόγου μας το 1972
και ως Τακτικό Μέλος του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου, συνεχώς

και χωρίς διακοπές από τότε. Τα
θεμελιώδους σημασίας θέματα
του χωριού μας, για τα οποία έδω-
σες σκληρούς αγώνες με το Σύλ-
λογό μας κατά την προεδρεία σου
υπήρξαν, πέραν πολλών άλλων,
πρώτον η προστασία των διοικη-
τικών δικαιωμάτων και άλλα σο-
βαρά θέματα του Κάστρου μας,
του Αιπίου και δεύτερον η απο-
φυγή εγκαταστάσεως των ΧΥΤΑ
Ηλείας-Αχαΐας στο χωριό μας,
ακριβώς κάτω  από τις αρχαιότη-
τες και το θέατρο αυτού του Κά-
στρου. Ο ιδεαλισμός σου εκδη-
λώθηκε και με την αγαστή συνερ-
γασία σου με πολλούς - όλους -
τους πολιτιστικούς συλλόγους
της Ολυμπίας.

Στην προσωπική και οικογε-
νειακή σου ζωή υπήρξες άρχον-
τας, με την έννοια των αρχών, της
ευπρέπειας και του πολιτισμού,
ταιριασμένος με την αρχοντική
και αφοσιωμένη σύζυγό σου, την
Αθανασία. Υπήρξατε υποδειγμα-
τικό ζευγάρι. Τιμούσες κάθε χω-
ριανό μας, και εμένα, όταν σας επι-
σκεπτόμαστε στο αρχοντικό σας,
στον Διόνυσο, αλλά και στο Χρυ-
σοχώρι. Σας προσφωνούσα, όπως
σας άξιζε: «Άρχοντες». Ως τρυ-
φερή ψυχή, επικοινωνούσες με τη
φύση και τις ομορφιές της, όπου
κι αν βρισκόσουν δοκιμάζοντας
την πιο γλυκιά και μεγάλη σου
απόλαυση! Θυμάμαι με πόση τρυ-
φερότητα μιλούσες γι’ αυτή και
μου περιέγραφες τις σκέψεις σου!
Τώρα, η τρυφερή και άδολη ψυχή
σου, αγαπητέ μας Σωκράτη, πετάει
στην άλλη ζωή.

Να είσαι αιώνια ευτυχισμένος,
Σωκράτη μας! Σου αξίζει!

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Χρυσοχωριτών Ολυμπίας

Πρόεδρος 
Π. Η. Κυριακοπούλου

π. Καθηγήτρια Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΦΩΤΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Διόνυσος Αττικής, Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου  
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014  

Δύο ημέρες πριν κλεί-
σει την πόρτα του ο Μάρ-
της, έφυγε απ’ τη ζωή
ένας καλός φίλος ο Θα-
νάσης Μπιτσάνης από
την Αρήνη.

Είναι πολύ δύσκολο
να γράψεις κάτι για το
φίλο Θανάση τώρα που
έφυγε για το μακρινό τα-
ξίδι. Κινδυνεύεις να ξε-
χάσεις πράγματα και ν’ αδικήσεις
έναν άνθρωπο που έδωσε τόσα πολ-
λά στο γενέθλιο τόπο του.

Ο Θανάσης Μπιτσάνης γεννή-
θηκε το 1933 από φτωχούς γονείς
αλλά τίμιους, εργατικούς και φιλό-
ξενους. Η μάνα του ήταν από το σόι
μου.

Οι πρόγονοί του έλκουν την κα-
ταγωγή από την Πολιανή της Μεσ-
σηνίας, το χωριό του Παπαφλέσσα. 

Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε
στο γενέθλιο τόπο του. Μεγάλωσε
με την αγροτιά και τους ξωμάχους
της υπαίθρου και ήταν περήφανος για
την καταγωγή του και τους πατριώ-
τες του.

Στα χρόνια της κατοχής στο γει-
τονικό χωριό Σκλήβα έμαθε τα πρώ-
τα γράμματα. Ακολούθως στο τότε
εξατάξιο Γυμνάσιο της Ζαχάρως
έκλεισε τον κύκλο των εγκύκλιων
σπουδών του.

Φοίτησε στην Πάντειο και τη Νο-
μική σχολή και εργάστηκε στα Ελ-
ληνικά Ταχυδρομεία μέχρι που συν-
ταξιοδοτήθηκε το 1990.

Παντρεμένος με την
Άννα Κατσούλη δημι-
ούργησε μια υπέροχη οι-
κογένεια με δύο καλά
παιδιά, το Δημήτρη και το
Γιώργο.

Είχα την τύχη να συ-
νεργαστώ μαζί του για
την έκδοση ενός βιβλίου
που αποτυπώνει την
ιστορία του γενέθλιου

τόπου του και έζησα από κοντά την
αγωνία του και τον κόπο.

Είναι σπουδαίο να καταγράφει
κάποιος την τοπική ιστορία γιατί
αυτή με το πέρασμα του χρόνου ξε-
χνιέται, αν δε βρεθεί κάποιος να
την γράψει.

Ο Θανάσης τα κατάφερε περί-
φημα. Στο πόνημά του «Η ΣΗΜΕΡΙ-
ΝΗ ΑΡΗΝΗ – Έκδοση 1995» κατα-
γράφει την πολύχρονη ιστορία του
χωριού του για να την διαβάσουν οι
νεότεροι, να μάθουν την καταγωγή
τους, να γνωρίσουν τους προγό-
νους τους και όσους κατά καιρούς
έζησαν στην Αρήνη με πολλές στε-
ρήσεις, που μοιράστηκαν χαρές και
πίκρες, φτώχεια και δυστυχία χωρίς
ποτέ να γονατίσουν.

Από τις 30 Μαρτίου η Αρηνέϊκη
γη τον κρατάει σφιχτά στα σπλάχνα
της και εμείς οι φίλοι και οι συμπα-
τριώτες του, στην μνήμη μας (όσο
αυτή αντέξει).

Να ’ναι αιώνια η μνήμη του.

Αγαθοκλής Παναγούλιας 

Στερνό  αντίο  στο  φίλο  Θανάση  Μπιτσάνη 



Internet  (Wi-Fi)
Άμεσα θα λειτουργήσει το Internet (Wi-Fi) στην Μάκιστο εντός των ημερών.

Ο Δήμος Ζαχάρως, και ιδιαίτερα ο συμπατριώτης μας και Αντιδήμαρχος Λάκης
Λαμπρόπουλος, έδωσε λύση σε αυτήν την μεγάλη ανάγκη που έχει ο τόπος μας
και ιδιαίτερα οι νέοι μας. Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με το ζή-
τημα αυτό και τώρα που ολοκληρώθηκε, το χαιρετίζει και εύχεται, όλα να πάνε
καλά. Μαζί με την Μάκιστο θα συνδεθούν και τα γύρω Δημοτικά Διαμερίσματα:
Αρτέμιδα-Μηλέα-Χρυσοχώρι-Μίνθη-Αρήνη-Ροδινά. 

ΝΕΡΟ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Στις 4-4-2014 ολοκληρώθηκε η μελέτη από τον Δήμο Ζαχάρως για την απο-

κατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Μακίστου. 
Το κόστος του έργου που έβγαλε η μελέτη είναι 125.000,00€. Ένα έργο που

η κ. Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη στη συνάντηση που είχαμε πρόσφατα, προ-
σφέρθηκε να βοηθήσει. 

Ελπίζουμε ο Δήμος σύντομα να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες
ώστε το παραπάνω έργο να γίνει πραγματικότητα για το πολύπαθο χωριό μας. 

ΚΙΟΣΚΙ 
Σε συζήτηση που είχαμε με την Δημοτική Αρχή θα ολοκληρωθεί σύντομα το

έργο που είναι σε ημιτελή κατάσταση. 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης της πλατείας Αγίου Ιωάννη (δω-

ρεά της VODAFONE) και μετά το Πάσχα θα ολοκληρωθεί. 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
Θα ολοκληρωθούν σύντομα οι εργασίες στο Σχολείο (Πνευματικό Κέντρο)

μετά από υπόσχεση της Δημοτική Αρχής. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  (www.makistia.gr)
Η δημιουργία ιστοσελίδας (site) για το Σύλλογό μας είναι γεγονός.

Ύστερα από την απόφαση της Γ.Σ. (12-01-2014) και του Δ.Σ. (20-02-2014),
ανατέθηκε στον “πληροφορικάριο” κ. Μάριο Σωτηρόπουλο η υπόθεση
αυτή. Έτσι με μεγάλη μας χαρά τον υποδεχθήκαμε στις 30-03-2014 να
μας παραδώσει τα πρώτα μαθήματα διαχείρισης του site. Συστάθηκε με
τα πλέον απλά συστήματα και προγράμματα, έτσι ώστε όλοι εύκολα να
μπαίνουμε και να έχουμε μια άμεση πληροφόρηση. Πιστεύουμε και ελ-
πίζουμε να δώσει νέα ώθηση στον Σύλλογό μας και να ενώσει ιδιαίτε-
ρα τους νέους μας, αλλά και τους φίλους της Μακίστου εντός και εκτός
Ελλάδας.

Καλορίζικο λοιπόν.

ΒΡΑΒΕΙΟ  ΣΤΟΝ  κ.  ΓΙΩΡΓΟ  ΚΟΡΡΕ
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Τριφυλίας, στις 27-01-2014 κατά την

κοπή της πίτας, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τριφυλίας-

Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου, βράβευσε τον Καθηγητή Αρχαιολογίας κ.
Γεώργιο Κορρέ για το σημαντικό του έργο στην εν λόγω περιοχή. Ως συ-
νεχιστής του αείμνηστου Καθηγητή Μαρινάτου στην περιοχή της Περι-
στεριάς (Κυπαρισσία) αλλά και αλλού έφερε στην επιφάνεια πολύτιμο
αρχαιολογικό υλικό που φυλάσσεται στο μουσείο Χώρας Τριφυλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Φώτης
Βλάχος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωρίου, Καθηγήτρια, κα Πα-
ναγιώτα (Τούλα) Κυριακοπούλου.

Ο καθηγητής κ. Κορρές απεδέχθη με μεγάλη ευχαρίστηση στο άμε-
σο μέλλον να επισκεφθεί μαζί μας τον Αρχαιολογικό χώρο στο “Αίπυ”
αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΟ  ΑΙΠΥ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην εκδρομή που διοργανώνει

μαζί με όμορους Συλλόγους την Δευτέρα του Πάσχα, στο αρχαίο Αίπυ. 
Αναχώρηση από την Μάκιστο 10:00 π.μ. Ο καθένας μπορεί να πάρει

μαζί του φαγητό-κρασί και νερό. 
Επίσης σας καλούμε όλους στη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζει ο

Σύλλογός μας σε συνεργασία με άλλους Συλλόγους, το ΔΙΑΖΩΜΑ και
την Ζ΄ ΕΠΚΑ στις 20 Ιουλίου 2014.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΣΤΗ  ΜΑΚΙΣΤΟ  
Ετοιμαστείτε:
• Για το πανηγύρι στη Μάκιστο την παραμονή του Αγίου Παντελεή-

μονα στις 26 Ιουλίου 2014. 
• Εκδρομή στην αρχαία Μεσσήνη και το Μοναστήρι Βουλκάνο τον

Αύγουστο. 
• Την πεζοπορία στον Διάγοντα ποταμό (από Τσεμπερούλα στον Αλ-

φειό ποταμό). 
Περισσότερα στο επόμενο φύλλο της ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ 

ΚΑΜΜΕΝΑ  ΧΤΙΣΜΑΤΑ
Υπενθυμίζουμε στους συμπατριώτες μας που έχουν καμμένο κτίσμα

στη Μάκιστο και δεν έχει αποκατασταθεί, ότι η προθεσμία υποβολής αί-
τησης λήγει στις 23-06-2014. Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγού-
μενο φύλλο (Φ.75), η Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΚΥΑ) υπογράφηκε στις
17-12-2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3286/τευχ.2 στις 23-12-2013.  

Μικρά  αλλά  σημαντικά 
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Ο  Πρόεδρος  και  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  
σας  εύχονται  Χρόνια  Πολλά

και  Καλό  Πάσχα 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  ΜΕΛΟΥΣ  Δ.Σ.
Στις 14-02-2014 το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ. Ελευθέριος Αθα-

νασόπουλος με την παρακάτω επιστολή ζήτησε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά
του στο Δ.Σ.

Αποδεχθήκαμε την παραίτηση του συμπατριώτη μας Λευτέρη, και τον ευ-
χαριστούμε πολύ. Ο επιλαχών κ. Διονύσης Κοκκαλιάρης τον αντικατέστησε. 

Ο κ. Κορρές ανάμεσα στην κ. Κυριακοπούλου και τον κ. Βλάχο 


