
Μ
ε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε
και επίσημα ότι ο Σύλλογος
Μακισταίων Ολυμπίας διορ-

γανώνει και προκηρύσσει για την Κυ-
ριακή 9 Οκτωβρίου 2016 τους 1ους
Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος με την
ονομασία «Ο Δρόμος της Ελπίδας». Ο
αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή
όπου κατέκαψε η μεγάλη πυρκαγιά του
Αυγούστου 2007, αφήνοντας πίσω της
θύματα και καταστροφή, και τώρα η
φύση και οι άνθρωποι προσπαθούμε να
την αναζωογονήσουμε, με την Ελπίδα
οδηγό μας. Ένας αγώνας που γίνεται
στην μνήμη των δραματικών συνεπει-
ών της πυρκαγιάς, με το βλέμμα στο

μέλλον και την πρόοδο του τόπου
μας, μέσω της ανάδειξης του φυσικού
κάλλους και των αρχαιολογικών θη-
σαυρών της περιοχής μας. 

Στο πρόγραμμα υπάρχει ένας Ημι-
μαραθώνιος αγώνας 22,5 χιλιομέτρων
με 950 μέτρα υψομετρική, μέτριας δυ-
σκολίας σε δασικούς δρόμους κυρίως
και σε μονοπάτια, με ξεχωριστό και μο-
ναδικό σε σχέση με άλλους αγώνες ση-
μείο, και την διάσχιση του Αρχαίου Κά-
στρου με το Αρχαίο Θέατρο σε ύψος
650 μέτρων (το μοναδικό Αρχαίο Θέ-
ατρο σε τέτοιο υψόμετρο)! 

Επίσης υπάρχει και ένας αγώνας
9,5 χιλιομέτρων με 350 υψομετρική για
αρχάριους, ο οποίος επίσης διασχίζει
το Αρχαίο Κάστρο! 

Όλοι οι αθλητές θα βραβευτούν με
αναμνηστικό δίπλωμα. Οι 3 πρώτοι
άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες γενι-
κής, καθώς και οι τρεις πρώτοι των κα-
τηγοριών θα παραλάβουν δώρα που θα
ανακοινωθούν στην συνέχεια. Οι κα-
τηγορίες είναι 3 για τους άντρες, 18-
30 η πρώτη, 30-50 η δεύτερη και 50+
η τρίτη, ενώ για τις γυναίκες είναι δύο:

18-40 η πρώτη και 40+ η δεύτερη. 
Οι αθλητές έχουν περιθώριο τεσ-

σεράμιση (4.5) ωρών για να ολοκλη-
ρώσουν τον Ημιμαραθώνιο και δύο
ωρών για να ολοκληρώσουν τον μικρό
αγώνα. 

Όταν ολοκληρωθούν οι βραβεύ-
σεις και οι απονομές, θα προσφερθεί
φαγητό και ποτό, δωρεάν στους αθλη-
τές και με 5€ αντίτιμο στους συνοδούς-
επισκέπτες. 

Η συμμετοχή ανέρχεται στα 10€
για τον Ημιμαραθώνιο και στα 5€ για
τα 9,5 χλμ. Με 5€ επιπλέον αντίτιμο,
προσφέρεται και αυθημερόν μεταφορά
από Αθήνα με λεωφορεία.  

Οι συμμετοχές ανοίγουν στις 10-08-
2016, με αίτηση συμμετοχής είτε μέσω
του μίκρο-site του αγώνα που θα βρεί-
τε στο site της εφημερίδας «ΜΑΚΙ-
ΣΤΙΑ» www.makistia.gr, είτε με απο-
στολή e-mail στο makistia@gmail.com
και θεωρούνται έγκυρες με κατάθεση
του κατάλληλου ποσού στον παρακά-
τω λογαριασμό 112/296129-62 στην
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ή ΙΒΑΝ:
GR2001103460000034676833832. 

Κανονισμοί αγώνα 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ο αγώνας αποτελεί

μια διοργάνωση του Συλλόγου Μακι-
σταίων, στο πλαίσιο των γενικότερων
δραστηριοτήτων του. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ: Υπεύθυνη για
την οργάνωση και διεξαγωγή του αγώ-
να και αρμόδια επί αποτελεσμάτων, ποι-
νών και ενστάσεων είναι το Δ.Σ. του
Συλλόγου Μακισταίων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Στους άνδρες υπάρ-
χουν 3 κατηγορίες Α1) 18-30, Α2) 30-
49, Α3) 50+. Στις γυναίκες υπάρχουν
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Τ
ο Σάββατο 23 Ιούλη 2016
έγινε με επιτυχία στη Μά-
κιστο, υπό την αιγίδα του

Συλλόγου Μακισταίων το καθιε-
ρωμένο πανηγύρι
του Αγίου Παντελε-
ήμονα. Παίρνοντας
υπ’ όψιν την εποχή
πραγματοποίησής
του, όπου δεν έχει
ολοκληρωθεί η κά-
θοδος των συμπα-
τριωτών μας, η συμ-
μετοχή ήταν σημαν-
τική τόσο των Μακι-
σταίων όσο και πολ-
λών φίλων της Μα-
κίστου από την
γύρω περιοχή. 

Συμμετείχαν γύρω στα επτα-
κόσια άτομα. 

Από το Δήμο Ζαχάρως παρα-
βρέθηκαν, η αναπληρωτής Δή-
μαρχος κα Αθηνά Γαλάνη, ο Αν-
τιδήμαρχος κος Παναγιώτης
Γκόγκας, ο π. Δήμαρχος κος
Πανταζής Χρονόπουλος και ο
πρώην Αντιδήμαρχος κος Γιώρ-
γος Μπάμης. 

Επίσης Πρόεδροι Συλλόγων
και Τοπικών Κοινοτήτων: Από τη
Ζαχάρω ο κος Β. Φουρλής, από
την Αρήνη η κα Ν. Πρασά, από
την Μηλέα ο κος Θ. Μπαχούρος,
από την Πλατιάνα ο κος Γ. Κο-
τρέτσος, από την Αρτέμιδα ο
κος Γιάννης Μπάμης, από τη
Σμέρνα ο κος Γ. Θεοδωρόπουλος
και πολλά μέλη Συμβουλίων και
Συλλόγων. 

Η βραδιά ήταν εξαιρετική και

κράτησε μέχρι το πρωί. Ο Σύλ-
λογος Μακισταίων απέδειξε για
μία ακόμη φορά το υψηλό επίπε-
δο των εκδηλώσεων που διορ-

γανώνει και ότι, ναι, μπορεί να
συνδυαστεί η ποιότητα με την
διασκέδαση. Συνέβαλε σ’ αυτό
κυρίως η ποιότητα των μουσικών
και της μουσικής που εθελοντικά
απέδωσαν. Οι νέοι, αλλά εξαιρε-
τικοί και πολλά υποσχόμενοι ερ-
μηνευτές Κώστας Κοπανιτσά-
νος στο κλαρίνο και Πέτρος Αν-
δρουτσόπουλος με την εκπλη-
κτική φωνή του και το λαούτο,
μας ταξίδεψαν με ευλάβεια στην
παράδοση του τόπου μας. Έπαι-
ξαν και τραγούδησαν καταπλη-
κτικά τραγούδια, όμορφα, παρα-
δοσιακά, τραγούδια της «τά-
βλας», τραγούδια χορευτικά. Το
«Λαϊκό Πεντάγραμμο» με την
Ειρήνη Τσεκουρά στο τραγούδι,
μας ταξίδεψαν στα νησιά και στις

Το  πανηγύρι  στη  Μάκιστο 
Του  Αγίου  Παντελεήμονα 

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΠΙΔΑΣ 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Συνέχεια στη σελ. 6 

Στις 21 Αυγούστου 2016, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μακίστου
και Χρυσοχωρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Ήλιδας, διοργανώ-
νουν εκδρομή στην Πολιτιστική Διαδρομή «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ», που
ως γνωστόν το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει επιλέξει. 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Εκδρομή 
στις  21  Αυγούστου  2016 

Ο Ημιμαραθώνιος 23 χλμ. «Δρόμος της Ελπίδας». 

Η κατάμεστη πλατεία του Αγ. Ιωάννη. 



ΜΑΚΙΣΤΙΑ2 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  2016 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»
Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη 

Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr

Εκδότης:
Φώτης Βλάχος  

Κιν.: 6972719139 
e-mail: vlachosfotis@gmail.com 

Διευθυντής:
Δημήτρης Γρηγορόπουλος 

Σερίφου 37 Αιγάλεω 
Αρχισυντάκτης:

Διονύσης Κοκκαλιάρης  
Συντακτική Επιτροπή 

Σταυρούλα 
Καραμπέτσου-Βλάχου 

Μαίρη Καριώρη  
Μιχαέλλα Βλάχου  

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Ερυμάνθου 10, 16344 Ηλιούπολη

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 

Ο Μηχανικός Πάνος

Φωτόπουλος γεννήθηκε

στην Ζαχάρω Ηλείας και

σπούδασε στο Ε.Μ. Πολυ-

τεχνείο Μηχανολόγος -

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

Επί σειρά ετών, εργά-

στηκε στη ΔΕΗ και είχε

διατελέσει Διευθυντής σε

υπεύθυνες θέσεις. 

Για μακρό χρονικό διάστημα ήταν

Περιφερειάρχης στα νησιά Αιγαίου

και στην Κρήτη. Μετά την αποχώρη-

σή του από την ΔΕΗ, ασχολήθηκε με

εργολαβίες μελετητικού και κατα-

σκευαστικού αντικειμένου. 

Στην περίοδο 1986-1989 διετέ-

λεσε μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου των Ηλεκτρικών Λεωφορεί-

ων Περιοχής Αθηνών - Πειραιά (ΗΛ-

ΠΑΠ). 

Παρακολούθησε διάφορα σεμι-

νάρια επιμορφώσεως, συμ-

μετείχε σε διεθνή συνέ-

δρια και ήταν ενήμερος

της σύγχρονης τεχνολο-

γίας. 

Ομιλούσε την Αγγλική

και την Γερμανική γλώσσα.

Διακρίθηκε για την ερ-

γατικότητά του και τα φι-

λανθρωπικά του αισθήματα. 

Ήταν παντρεμένος με την οδον-

τίατρο Μαρία Καφαντάρη και είχε ένα

γιο, τον Ηλία, ο οποίος είναι Χει-

ρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Δι-

δάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ήταν Πρόεδρος επί σειρά ετών

του Συλλόγου Ζαχαραίων Αθήνας και

Πειραιά. Επίσης, ήταν Αντιπρόεδρος

της Ομοσπονδίας Τοπικών Συλλόγων

της επαρχίας Ολυμπίας. 

Απεβίωσε στις 11 Ιουνίου, το

2016. 

ΠΑΝΟΣ  ΗΛ.  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΕΜΠ, 

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΕΗ - ΖΑΧΑΡΩ 

Ας  τους  μιμηθούμε 
Μπαξεβανάκης Δημήτρης (Βουλευτής) ..........100€ 

Τζανέτος Δημήτρης & Φρειδερίκη ....................100€ 

Κωνσταντοπούλου Κ. Α. ..................................100€ 

Δημόπουλος Ζαφείρης του Αχιλλέα ..................50€ 

Κατσάμπουλας Γεώργιος (Παλαιοχώρι) ............50€ 

Λαμπρόπουλος Δημήτρης του Ιωάννου ............50€ 

Λαμπρόπουλος Φώτης του Γεωργίου ................50€ 

Παυλόπουλος Τάκης του Φωτίου ......................50€ 

Παυλόπουλος Φώτης του Ασημάκη ....................50€ 

Χαμάκος Θεόδωρος (Αθήνα) ..............................50€ 

Λαμπρόπουλος Ιωάννης του Παν. ......................50€ 

Βασιλόπουλος Θεόδωρος ..................................50€ 

Δημοπούλου Κωνσταντίνα ................................30€ 

Γουργούλης Μίμης (Ζαχάρω) ..............................20€ 

Κάππος Νικόλαος (Ζαχάρω) ..............................20€ 

Μπάμης Ιωάννης (Αρτέμιδα) ..............................20€ 

Ράμμος Αυγερινός (Μυρού Κυπαρισσίας) ..........20€ 

Χριστοφορίδου – Λουμπή Σούλα ........................20€ 

εις μνήμη της αδελφής της Ειμαρμένης 

Γρηγοροπούλου Γεωργία ....................................20€ 

Γρηγορόπουλος Παναγιώτης (Χρυσοχώρι) ........20€ 

Τζανέτος Ηλίας (Μηλέα) ....................................10€ 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους ευχαριστεί πολύ. 

Γάμοι 
• Ο Γιάννης Αθανασόπουλος του Πέτρου και της Μαρίας και η Αναστα-

σία Ζούπα του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας παντρεύτηκαν στις 03-07-2016

στον Ι.Ν. της Αγίας Άννας Κηφισιάς. Το μυστήριο τέλεσε ο παπα-Στάθης Αθα-

νασόπουλος. 

H “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
• Η Σοφία Λαμπροπούλου συζ. Θεοδώρου απεβίωσε στην Αθήνα στις 16-

5-2016 σε ηλικία 80 ετών και ετάφη στη Μάκιστο. 

• Ο Αχιλλέας Παυλόπουλος του Φωτίου απεβίωσε στις 15-7-2016 σε ηλι-

κία 90 ετών και ετάφη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Η “ΜΑΚΙΣΤΙΑ” εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Συμπατριώτες 

Η συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Δ.Σ.

του Συλλόγου μας, συμβάλλει στη διατήρηση των ηθών και

εθίμων του τόπου μας και βοηθά στην ανάπτυξη του χωριού

μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκδρομή στις 21 Αυ-

γούστου 2016 και να δηλώσετε εθελοντές για το «Δρόμο της

Ελπίδας» που θα γίνει στις 9 Οκτώβρη 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημείωση  της  έκδοσης 



Είδαμε στο προηγούμενο
τεύχος, ότι ο Κοντοβουνή-
σιος ενέσκυψεν ως πεινα-
σμένος λύκος και έφθασε
στην Ανδρίτσαινα να συλλά-
βει τον έπαρχο Ολυμπίας
Κρεστενίτη, διότι προεπανα-
στατικά τον είχε καταδιώξει
και τον είχε εξαναγκάσει να
καταφύγει στο τούρκικο έδα-
φος. 

Ο Κρεστενίτης όμως ει-
δοποιηθείς είχε εγκαταλείψει
την Ανδρίτσαινα και κατέφυ-
γε εις Δραγώι υπό την προ-
στασία των Τζαβελλαίων. 

Ο Παναγιώτης Γεωργα-
κόπουλος μας δίνει τας κα-
τωτέρω πληροφορίας για το
τέλος του Κοντοβουνήσιου: 

«Απόσπασμα χωροφυλακής υπό τον ύπαρχο Κα-
ρυταίνης Γ. Μανιάτην ανακάλυψε τη συμμορία του
Κοντοβουνήσιου εντός ποιμνιοστασίου στο χωριό
Πλατιάνας – Ολυμπίας και συνεπλάκησε μετ’ αυτής.
Αποτέλεσμα ήταν ο φόνος τριών ληστών, των λοιπών
διαφυγόντων μετά του αρχηγού των. 

Ο εδρεύων στην Ανδρίτσαινα Μοίραρχος Δελη-
γεώργης και ο υπομοίραρχος Σολομωνίδης την 3η
πρωινή της 7ης Μαρτίου 1835 έφθασαν στο χωριό
Βρύνα όπου πληροφορήθηκαν ότι η συμμορία εθεά-
θη στο χωριό Γραίκα. 

Οι ληστές στη θέση Αγιά Παρασκευή, ενώ έβρα-
ζαν κρέας και ήσαν τελείως ανύποπτοι, εδέχθησαν τα
πυρά του αποσπάσματος Δεληγεώργη. Επακολούθησε
άγρια συμπλοκή με συνέπεια να εξοντωθεί ολόκλη-
ρη η συμμορία και να συλληφθεί πληγωμένος ο Κον-
τοβουνήσιος, ο οποίος εξέπνευσε μεταφερόμενος
στην Καρύταινα. Πρώτος έβαλε κατά του ληστάρχου
ο χωροφύλακας Καραβίδας, πλήξας αυτόν στην
καρδιακήν χώραν». 

Ο Γεωργακόπουλος πήρε τις πληροφορίες από το
Ν. Κτενιάδη «Ελληνικής χωροφυλακής Ιστορικές
σελίδες». 

Ο Αβραμόπουλος μας δίνει άλλες πληροφορίες για
το θάνατο του Κοντοβουνήσιου. Εδώ θα ανοίξω μια
παρένθεση για να γράψω ότι οι Κανελλαίοι από την
Ανδρίτσαινα άσπονδοι εχθροί του Κοντοβουνήσιου
έπεισαν τους κουμπάρους του Κοντοβουνήσιου Γου-
ρουναίους από τη Ζάχα να προδώσουν τον Κοντο-
βουνήσιο. 

Στις 6 Μαρτίου 1835 τα αποσπάσματα της Χωρο-
φυλακής οδηγούμενα από τους Γουρουναίους και τον
Γ. Καρέλα συνάντησαν τους ληστάς. Μετά από
σκληρή μάχη έπιασαν τον Ι. Φραγκανδρέα και τραυ-
μάτισαν έναν άλλο με το όνομα Αράπος. 

Την άλλη μέρα 7 Μαρτίου, δυο οδηγοί με τον Ανα-
στάση Ρουμελιώτη έδωσαν μάχη στα χωριά Βρύνα και
Σμέρνα, στη θέση Ομορφοΐσιωμα. Αρχηγός των απο-
σπασμάτων ήταν ο Μοίραρχος κ. Δεληγεώργης και ο
υπομοίραρχος κ. Σολομωνίδης με 60 στρατιώτες και
πολλούς χωρικούς. Μετά τη μάχη ο ληστής Κοντο-
βουνήσιος πιάστηκε βαριά πληγωμένος και μετά
από λίγο εξέπνευσε. 

Ο Αντώνης Κωνσταντόπουλος γράφει για το τέ-
λος του Κοντοβουνήσιου ότι σε μια μάχη με τα απο-
σπάσματα τραυματίσθει και τελείωσαν τα πυρομαχι-
κά του οπότε παραδόθηκε. Τον πήγαν στη Κρέστενα
και τον έκλεισαν στο υπόγειο του σπιτιού του οπλαρ-
χηγού Αναγνώστη Αναστασόπουλου. Μετά τρεις
μέρες πέθανε και ετάφει στο χώρο που είναι σήμερα
η Παναγία. 
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Αγαπητοί πατριώτες και πατριώτισσες. 
Από τη μικρή αυτή στήλη της “MAΚΙΣΤΙΑΣ” σας

στέλνω το φιλικό μου χαιρετισμό και σας εύχο-
μαι καλή άνοιξη στην εποχή και στις προσδοκίες
σας. 

Στη συνέχεια θέλω να σας πω λίγα λόγια ενη-
μερωτικά για το Σύλλογό μας, που λέγεται «Σύλ-
λογος αποδήμων Μακίστου», αλλά είναι Σύλλο-
γος όλων των προερχόμενων από τη Μάκιστο και
όλων εκείνων που έχουν σχέση μ’ αυτή. 

Η ίδρυση του Συλλόγου, όπως είναι γνωστό,
έγινε στο τέλος του 1966 από έναν όμιλο απο-
δήμων πατριωτών που αναφέρονται κατά αλφα-
βητική σειρά στο καταστατικό του Συλλόγου
μας. 

Επιτρέψατέ μου να σας θυμίσω, ότι στο χω-
ριό μας όταν φυτεύουν κανένα γροθάρι, ρίχνουν
και καμιά ματιά μήπως θέλει πότισμα, μήπως θέ-
λει φράξιμο, μήπως θέλει παλούκι, ή λένε στον
αγροφύλακα, ανέβα στην ψηλοράχη και βάλε κα-
μιά σιουρίλα, να μην το φάνε τίποτα γίδες. 

Στη συνέχεια, ένα από τα ιδρυτικά μέλη, με
την ίδρυση, τη σύνταξη και την επιμέλεια της εφη-
μερίδας «ΜΑΚΙΣΤΙΑ», όργανο του Συλλόγου,
του έδωσε τη ζωή, με τη γνωστοποίηση του γε-
γονότος σε όλους τους πατριώτες, την τακτική
ενημέρωσή τους, που είχε σαν αποτέλεσμα να
στείλουν όλοι τη σκέψη τους στου Μπαράκου,
στους συγγενείς, στους φίλους κλπ. (βέβαια η δική
μου έφτασε και φτάνει μέχρι τη Νεραϊδόπλακα).
Έτσι σιγά-σιγά και με την προσφορά πολλών άλ-
λων μελών που κόπιασαν, ο Σύλλογος άρχισε να
προσφέρει κάτι στο χωριό του, όχι ατομικά αλλά
κοινωνικά και συλλογικά. 

Τότε, ο Σύλλογος σε πολλούς έδωσε την εν-
τύπωση ότι θα πετύχαινε πολλά και ήταν βέβαιο
πως μπορούσε να βρει τον τρόπο. Ξαφνικά όμως
ο Σύλλογός μας αρρώστησε από  “αμέλεια” όπως
ορθά το παρατήρησε και το ανέφερε στη τελευ-
ταία Γ.Σ. ο τ. Πρόεδρός του κ. Αρ. Πόθος. 

Μετά από την παραπάνω νοσηρή κατάσταση,
ο Σύλλογος βρίσκεται σε αδράνεια, υπάρχει
μόνο στα χαρτιά και στο παρελθόν. 

Προς Θεού, δεν θέλω και δεν μπορώ να θίξω
κανέναν, πιστεύω πως η ευθύνη είναι συλλογική,
η αμέλεια γενική και μακροχρόνια, που χωρίς αμ-
φιβολία η συνέχιση οδηγεί το Σύλλογο στην ανυ-
παρξία. 

Πατριώτες, απανταχού ευρισκόμενοι, σας
υπενθυμίζω ότι σκοπός του Συλλόγου μας είναι
η σύσφιξη των σχέσεών μας, είναι η αλληλο-
προστασία μας, είναι η διατήρηση και βελτίωση
του χωριού μας, είναι η επίτευξη κοινών στόχων
π.χ. ασφαλτόστρωση του δρόμου κ.λ.π. Αυτά όμως
επιτυγχάνονται ευκολότερα και γρηγορότερα με
τη συλλογική θέληση και φροντίδα, διότι οι κοι-
νωνικές και μαζικές προσπάθειες είναι δυνατό-
τερες και προσέχονται περισσότερο. Στο σημείο
αυτό γίνεται γνωστό ότι οι προσωπικές πολιτι-
κοκομματικές θέσεις που είναι ελεύθερες, νόμι-
μες και σεβαστές, δεν ενδιαφέρουν τον Σύλλο-
γο μήτε λαμβάνονται υπόψη. 

Πατριώτες, μέλη και μη του Συλλόγου, το νέο
Δ.Σ. που βγήκε από την Γ.Σ. στις 13 Μάρτη
1983, όπως θα διαβάσετε ή διαβάσατε σε άλλη
στήλη της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ», αφού πρώτον σας χαι-
ρετίζει και σας γνωρίζει ότι γνωρίζει πως όλοι μας
έχουμε τις δουλειές μας, τις φροντίδες μας, τις
οικογένειες και τις δυσχέρειες, αλλά γνωρίζει ακό-
μη πως ο κοινωνικός βίος του ανθρώπου δημι-
ουργεί ανάγκες και υποχρεώσεις, σας καλεί και
σας παρακαλεί όλους σας να δείξετε προθυμία και

να καταβάλλετε προσπάθεια για τη διατήρηση του
Συλλόγου, αφού με τη δική σας κρίση εγκρίνετε
την ύπαρξή του. 

Τότε πρέπει να βοηθήσετε και να πείσετε το
νέο Δ.Σ. πως συμπορεύεστε ενεργά και όχι με
προσωρινή διάθεση, δίνοντάς του έτσι κουράγιο
και δύναμη για την επίτευξη των στόχων, τους
οποίους κάθε φορά θα ανακοινώνει και θα σας
ενημερώνει με την εφημερίδα του Συλλόγου. 

Χωρίς τη δική σας προσφορά κανένα Δ.Σ. ούτε
από τα προηγούμενα ούτε το σημερινό ούτε τα
επόμενα και μεθεπόμενα είναι σε θέση να πετύ-
χουν αποτελέσματα θετικά. «Ένας κούκος άνοι-
ξη δεν φέρνει». 

Ξεκαθαρίζουμε: 
― Πως κανένα Δ.Σ. δεν αποβλέπει σε κανέ-

να ατομικό οικονομικό όφελος. 
― Πως κανένα Δ.Σ. δεν αποβλέπει σε κανέ-

να πολιτικό όφελος. 
― Πως κανένα Δ.Σ. δεν αποβλέπει σε καμία

ηθική αξία. 
― Το μόνο βέβαιο που προβλέπει είναι ότι θα

κουραστεί και θα στεναχωρηθεί, ή θα χαρεί ανά-
λογα εφόσον ζητηθεί από το σύνολο και ότι πε-
τύχει θα είναι κοινό. «Πλούσιοι και πένητες, κο-
πιόντες και μη ευφραθήσονται». 

Μετά από τα παραπάνω ίσως γεννηθεί σε πολ-
λούς και το ερώτημα τι να ποιήσουμε για να εί-
μαστε εντάξει και να βοηθήσουμε. 

Φίλε, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνεις
ότι μπορείς από τα παρακάτω: 

1. Να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά ή με γράμ-
μα σου σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του
Δ.Σ. που εσύ θα επιλέξεις και να ζητήσεις πλη-
ροφορίες, να δώσεις γνώμες, ιδέες, προτάσεις και
να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. 

2. Να συμμετάσχεις στις συγκεντρώσεις και
συνελεύσεις του Συλλόγου εφ’ όσον μπορείς. 

3. Να συμμετάσχεις οικογενειακώς (όσο σου
είναι δυνατόν) σε εκδρομές κ.λ.π. εκδηλώσεις του
Συλλόγου και εάν έχεις και ζουρλά να τον φέρ-
νεις μαζί σου. 

4. Να στέλνεις χρήσιμες προτάσεις στο Δ.Σ.
και να το ενημερώνεις για ότι νομίζεις ότι είναι
χρήσιμο στοιχείο. 

5. Προσπάθησε να δημοσιεύεις και κάτι στη
«ΜΑΚΙΣΤΙΑ». 

6. Έχεις δικαίωμα να ρωτάς μήπως χρωστάς. 
7. Να ενδιαφέρεσαι τι έγινε με τις προτάσεις

σου. 
8. Ακόμη και για σοβαρό προσωπικό σου

πρόβλημα, αν νομίζεις ότι μπορεί να γίνει κάτι και
θέλεις να μη διστάζεις να το φέρνεις στο Δ.Σ. 

9. Να ενημερώνεις έγκαιρα το Δ.Σ. σε περί-
πτωση αδυναμίας σου να συμμετάσχεις σε προ-
γραμματισμένη εκδήλωση του Συλλόγου. 

10. Κάπου κάπου να σαλντάς και κανένα τη-
λεφώνημα και να λες, έχουμε τίποτα ρε εσείς, εγώ
ζω. 

Τελειώνοντας σας γνωρίζω ότι και ο γράφων
βρέθηκε στο Δ.Σ. παρά τη θέλησή του, αλλά εκ
πραγματικής ανάγκης και κοινής προσπάθειας για
τη συνέχεια του Συλλόγου.

Πιστεύω ότι εκφράζω όλο το Δ.Σ. που ευχό-
μαστε η έκκληση και προτροπή μας αυτή να βρει
ευμενή απήχηση σε όλους και νάχουμε καρπο-
φόρα αποτελέσματα. 

Τέλος, σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και κάθε
προσωπική και οικογενειακή επιτυχία και ευτυχία. 

Γ. ΑΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΕ  ΑΜΕΛΕΙΑ 

ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ 
Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ Η Σ   Μ Α Κ Ι Σ Τ ΟΥ  

Γράφει 
ο Δημήτρης Πρίγγουρης 

π. Δ/ντής Δημοσίας 
Βιβλιοθήκης 
Ανδρίτσαινας 

Επίτιμος Πρόεδρος 
του Συνδέσμου 

Ιστορικών Συγγραφέων 

Από το αρχείο του αείμνηστου Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου αναδημοσιεύουμε ένα
ακόμα επίκαιρο άρθρο του συμπατριώτη μας Γεωργίου Αριστ. Λαμπρόπουλου που η τότε
«ΜΑΚΙΣΤΙΑ», (Μάρτιος 1983 αρ. φύλλου 41) είχε δημοσιεύσει. 

Σημειώνεται ότι η εφημερίδα τότε γραφόταν και τυπωνόταν από τον Χαράλαμπο Φ. Παυ-
λόπουλο στη γραφομηχανή. 

Επίσης, συνεχίζουμε στη διπλανή στήλη με το φίλο μας Δημήτρη Πρίγγουρη και το Γ΄
�μέρος του Κοντοβουνήσιου. 



Κ
αι έφτασε δυστυχώς η ώρα που όλοι περιμένα-
με μα κανένας δεν ήθελε να έρθει. Η ώρα που
όλοι σκεφτόμαστε μα και όλοι τη βλέπαμε ακό-

μα μακριά. Η ώρα της εφορίας. Από τον Ιούλιο και μετά
το σύνολο των φορολογουμένων καλείται να συμμε-
τάσχει σε ένα σαφάρι πληρωμών, σε έναν αγώνα δρό-
μου για τη τσέπη μας, τον οποίο κάθε χρόνο μας υπό-
σχονται ότι θα είναι πιο ευκολοδιάβατος και προσπε-
λάσιμος, αλλά αντιθέτως κάθε χρόνος που περνάει τον
βλέπουμε να γίνεται ανηφόρα η οποία καταλήγει σε ένα
βουνό που όλοι μας καλούμαστε να φτάσουμε στη κο-
ρυφή του παρά τα εμπόδια που μας βάζουν μπροστά
μας. Τα εμπόδια και για εφέτος ονομάζονται φόρος ει-
σοδήματος, Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και προς το τέλος του χρόνου
σήματα κυκλοφορίας, καθώς ακόμα δεν έχει προταθεί
επίσημα, και φυσικά ούτε ψηφιστεί, το σχέδιο νόμου
για πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα. 

Στο σημερινό μας άρθρο θα αναφερθούμε σε κά-
ποιες επιλογές που έχουμε για την πληρωμή όλων των
παραπάνω μερικές από τις οποίες θα μας επιτρέψουν
να επιμηκύνουμε το χρόνο πληρωμής και να επιμερί-
σουμε το ποσό το οποίο, η εφάπαξ πληρωμή του, για
πολλούς φαντάζει αδύνατη. Η πρώτη επιλογή που έχου-
με είναι η εφάπαξ πληρωμή του συνόλου του οφειλό-
μενου ποσού. Ειδικά εφέτος η εφορία επιφύλαξε μια
έκπληξη για εκείνους τους οποίους τα προηγούμενα
χρόνια έδιναν κατευθείαν ζεστό χρήμα στα ταμεία της.
Κατήργησε την, έστω και μικρή έκπτωση, που παρείχε
σε περίπτωση πληρωμής εφάπαξ του συνόλου της οφει-
λής. Έτσι είτε η πληρωμή γίνει εφάπαξ, είτε σε δόσεις,
εσείς θα πληρώσετε ακριβώς το ίδιο ποσό. Η δεύτερη
επιλογή είναι αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως, δη-
λαδή σε δόσεις. Η εφορία δίνει τη δυνατότητα να πλη-
ρωθεί ο φόρος εισοδήματος έως και σε τρείς δόσεις,
ενώ ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. θα κυμαίνεται ανάμεσα σε τέσσερις
και πέντε δόσεις. Η τρίτη, και όπως φαίνεται πιο συμ-
φέρουσα, επιλογή είναι η πληρωμή μέσω πιστωτικής
κάρτας. Οι δόσεις οι οποίες προσφέρονται μέσω των
καρτών είναι από εννέα μέχρι και δώδεκα άτοκες δό-
σεις, ανάλογα με την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτω-
ση η τράπεζα αναλαμβάνει να πληρώσει εκ μέρους μας
εφάπαξ το σύνολο του ποσού που χρωστάμε στην εφο-
ρία, ενώ εμείς επιμερίζουμε το ποσό πληρωμής ακόμα
και σε δώδεκα μήνες χωρίς καμία απολύτως επιβά-
ρυνση. Η τέταρτη και σχετικά άγνωστη επιλογή στον
περισσότερο κόσμο, είναι η πληρωμή μέσω κάρτας από
εννέα μέχρι και δώδεκα άτοκες δόσεις όχι του συνό-
λου της οφειλής μας, αλλά των τριών (όσον αφορά το
φόρο εισοδήματος), ή των πέντε (όσον αφορά τον
Ε.Ν.Φ.Ι.Α) επί μέρους δόσεων που προσφέρει η εφο-
ρία. Έτσι για παράδειγμα εάν ο συνολικός φόρος ει-
σοδήματος που καλούμαστε να πληρώσουμε είναι 300
ευρώ, και οι τρείς επι μέρους δόσεις είναι από 100 ευρώ
ανά δίμηνο, τότε μπορούμε να βάλουμε αυτά τα 100
ευρώ σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, και
το ίδιο να κάνουμε και για τις υπόλοιπες δύο δόσεις των
100 ευρώ. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε δύο σημεία. Πρώτον,
ότι οι άτοκες δόσεις που προσφέρονται μέσω καρτών,
αφορούν αποκλειστικά και μόνο πιστωτικές κάρτες, και
δεν ισχύουν για χρεωστικές κάρτες, δηλαδή για κάρ-
τες ανάληψης ΑΤΜ. Και δεύτερο και σημαντικό είναι ότι
οι τράπεζες, και μόνο για αυτή τη περιόδο, κάνουν δε-
κτά τα αιτήματα για αύξηση πιστωτικού ορίου των καρ-
τών σε περιπτώσεις που δεν αρκεί το υφιστάμενο όριο
για να επιμεριστεί σε δόσεις το σύνολο της οφειλής της
εφορίας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας και
στον καθένα ξεχωριστά, να έχετε ένα όμορφο καλο-
καίρι μαζί με τις οικογένειές σας, γεμάτο ξεγνοιασιά
και μοναδικές στιγμές που θα κουβαλάτε μαζί σας για
όλο το υπόλοιπο του χρόνου και έως το επόμενο κα-
λοκαίρι. 

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΝΑ  ΠΛΗΡΩΣΩ  ΤΩΡΑ, 
ΜΕΤΑ  Ή…  ΑΡΓΟΤΕΡΑ; 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ Υπογραφή  δύο  συμβάσεων  για  την  καταγραφή 
των  περιβαλλοντικών  και  πολιτιστικών  μνημείων 
που  βρίσκονται  κατά  μήκος  της  Ολυμπίας  Οδού 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2016 υπεγράφη
στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» το ιδιωτι-
κό συμφωνητικό, με το οποίο η Εταιρία
«Ολυμπία Οδός Α.Ε.» χρηματοδοτεί με το
ποσό των 8.000 ευρώ, τη μελέτη για την κα-

ταγραφή των περιβαλλοντικών και πολιτι-
στικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος
της Ολυμπίας Οδού, την ψηφιακή απεικόνι-
σή τους, ώστε να αποτελέσουν ένα είδος
«πανοράματος», καθώς και τη συγκρότηση
του σχετικού φακέλου της πολιτιστικής δια-
δρομής της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου το
έργο να υποβληθεί για ένταξη σε Ευρωπαϊ-

κά Χρηματοδοτικά Προγράμματα. 
Τη σύμβαση συνυπέγραψαν οι κ.κ. Σταύ-

ρος Μπένος, Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑ-
ΤΟΣ» και Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της εταιρίας «Ολυμπία
Οδός Α.Ε.». Η Ολυμπία Οδός είναι Εταιρικό
μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από το 2014 και

συμπράττει με το Σωματείο για
τη δημιουργία και την προβολή
της Πολιτιστικής Διαδρομής
της Ολυμπίας Οδού. 

Αμέσως μετά, παρουσία
του κου Παπανικόλα Πανα-
γιώτη, υπεγράφη και η σύμβα-
ση για την ανάθεση της μελέ-
της καταγραφής και ψηφιακής
απεικόνισης των περιβαλλον-
τικών και πολιτιστικών μνημεί-
ων που βρίσκονται κατά μήκος
της Ολυμπίας Οδού, καθώς και
για τη συγκρότηση του φακέ-
λου της πολιτιστικής διαδρο-
μής. 

Τη σύμβαση συνυπέγρα-
ψαν οι κ.κ. Σταύρος Μπένος,
Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑ-
ΖΩΜΑ» και Δημήτρης Καλου-
διώτης, Πολιτικός - Μηχανικός.

Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης,
το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθεί
εξ' ολοκλήρου από την ευγενική χορηγία της
Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ». 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την
Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» για τη σπουδαία
συμβολή της στη δράση του Σωματείου. 

Υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης, 
από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Δημήτρης Καλουδιώτης, 

Πολιτικός - Μηχανικός, Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος 
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Παναγιώτης Παπανικόλας, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ». 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
Γίνεται σε συνέ-

χεια της πετυχημένης
περσινής μας επίσκε-
ψης, 19-08-2016, (Αρ-
χαίο Θέατρο Ήλιδας –
Αρχαιολογικό Μου-
σείο Πύργου – Αρ-
χαία Ολυμπία). 

Το πρόγραμμα της
εκδρομής αναλυτικά: 

7.30 Αναχώρηση
από Αγ. Παντελεήμο-
να Ζαχάρως. 

9.00 Άφιξη στον
Αρχαιολογικό χώρο
Βούντενης - Ξενάγη-
ση 

• Επίσκεψη στο Αρχαίο Ωδείο και Κάστρο 
• Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 
• Φαγητό 
• Επίσκεψη στο Αχαΐα Κλάους – Ξενάγηση 
• Επίσκεψη στον Αγ. Ανδρέα Πατρών 
• Ελεύθερος χρόνος (καφές κ.τ.λ.) στην παραλία Κουρούτας 
• Επιστροφή 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή κράτηση θέσης επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Φώτη Βλάχο στο τηλ. 6972719139. 

Εκδρομή  στις  21  Αυγούστου  2016 

Η Πολιτιστική Διαδρομή «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».
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Έ
να διαφορετικό Πάσχα βιώσαμε φέτος
στη Μάκιστο. Ο Άη-Γιάννης για πρώτη
φορά παρέμεινε κλειστός λόγω των ζη-

μιών που υπέστη από τους σεισμούς. Όλοι στε-
ναχωρηθήκαμε αλλά δεν γινόταν διαφορετι-
κά. 

Όλη την Μεγάλη Εβδομάδα εκκλησιαζό-
μασταν στο εκκλησάκι του Άη-Γιώργη. 

Μεγάλη Πέμπτη ακούσαμε τα Δώδεκα
Ευαγγέλια. 

Μεγάλη Παρασκευή παρακολουθήσαμε
την πένθιμη λειτουργία-λιτανεία του Επιτα-
φίου. 

Η περιφορά του Επιταφίου ήταν για όλους
μια πρωτοφανή και συγκινητική εμπειρία. Η
ατμόσφαιρα κατανυκτική. Όλοι μαζί ψέλναμε
το «Ω γλυκύ μου έαρ...» συνοδεύοντας τις με-
λωδικές νότες που έβγαιναν από το πνευστό
όργανο του μουσικού φίλου μας Παναγιώτη
Καράμπελα, μνηστήρα της Ελεάνας Κοκκα-
λιάρη. 

Το βράδυ της Ανάστασης για πρώτη φορά
το εκκλησάκι του Άη-Γιώργη φωτίστηκε λίγο

πριν τις δώδεκα από το Άγιο φως που πήρα-
με από τα χέρια του παπα-Παναγιώτη. Ψάλα-
με εν χορώ το «Χριστός Ανέστη». 

Μικροί, μεγάλοι αγκαλιαστήκαμε, ανταλ-
λάξαμε ευχές και με γεμάτη τη ψυχή μας πή-
γαμε σπίτι για να απολαύσουμε την παραδο-
σιακή μαγειρίτσα και όχι μόνο... 

Ξημερώνοντας 2α Μαΐου, την επαύριον της
Λαμπρής όπως η θρησκεία και το έθιμο επι-
βάλλει, πρωί-πρωί ο «Άη-Γιώργης» ξαναείχε
την τιμητική του. 

Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα. Ημέ-
ρα Λαμπρής, ημέρα μεγάλης γιορτής του χω-
ριού και πανήγυρης. 

Όλοι οι Μακισταίοι ντόπιοι, επισκέπτες
και φίλοι γεμίσαμε το μικρό εκκλησάκι και τον
εξωτερικό προαύλιο χώρο για να τιμήσουμε
τον Άγιο Γεώργιο. 

Ευχές, φιλιά, αγκαλιές για τις Γεωργίες και
τους Γιώργηδες και «Χριστός Ανέστη - Αλη-
θώς» ξανά και ξανά. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία από την πα-
τριώτισσά μας Γεωργία Πόθου-Γριβάκη και
υπήρχαν κεράσματα από τους Γιώργηδες. 

Αμέσως μετά ακολούθησε πα-
ραδοσιακό γλέντι στον προαύλιο
χώρο του «Άη-Γιώργη». Τη διορ-
γάνωση είχε αναλάβει ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Μακισταίων, ανα-
βιώνοντας έτσι το παλιό πανηγύρι
του χωριού μας. Προσφέρθηκε
πλούσιο φαγητό και κρασί. Η μου-
σική ήταν προσφορά του Αντώνη
Κοκκαλιάρη (του νεότερου) του
Στάθη του οποίου την οικογένεια
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που μας
«επέτρεψε» να γίνει αυτό το γλέν-
τι παρά το πρόσφατο πένθος τους

για τον χαμό του αείμνηστου παππού και πα-
τέρα Αντώνη. 

Το γλέντι του «Άη-Γιώργη» είχε μεγάλη επι-
τυχία. Φάγαμε, ήπιαμε, τραγουδήσαμε και
χορέψαμε με την ψυχή μας. 

Έγινε και μια λαχειοφόρος για την ενί-
σχυση του σεισμόπληκτου «Αγίου Ιωάννη». Το
«λαχείο» ήταν ένα κατσίκι προσφορά του Δή-
μου Βλάχου στην εκκλησία για τον σκοπό
αυτό. Όλοι πρόσφεραν την ενίσχυσή τους.
Τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε να επανα-
ληφθεί για να μπορέσει σύντομα ο «Άγιος
Ιωάννης» να επισκευασθεί και να παραδοθεί
ξανά στους πιστούς για να ασκούν τα θρη-
σκευτικά τους καθήκοντα όπως αρμόζει στο
χωριό μας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την
στήριξή σας στις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις
του Συλλόγου μας και σας υπενθυμίζουμε για
άλλη μια φορά ότι ο στόχος μας είναι να κρα-
τήσουμε το χωριό μας ζωντανό διατηρώντας
τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του. Η πα-
ρουσία και η στήριξη όλων είναι απαραίτητη. 

Είμαστε άλλωστε τόσο λίγοι. Κανείς δεν
περισσεύει. 

Π Α Σ Χ Α   Σ Τ Ο Ν   Α Η - Γ Ι Ω Ρ Γ Η  

Ο παπα – Παναγιώτης ευλογεί τους άρτους. 

Οι πιστοί με τον Επιτάφιο έξω από τον Αγ. Γεώργιο. 

Η εκδήλωσή μας στον περιβάλλοντα 
χώρο του Αγ. Γεωργίου. 

Στην περιφορά οι πιστοί ψέλνουν το 
«Ω γλυκύ μου έαρ...» με τη συνοδεία 

της τρομπέτας του Παναγιώτη Καράμπελα. 

Ο Επιτάφιος στην είσοδο του Αγ. Γεωργίου. 

Το γλέντι έχει ανάψει. 

Η περιφορά του Επιταφίου. Στο βάθος η Μάκιστος. 
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δύο κατηγορίες Γ1) 18-40, Γ2) 40+. Για να είναι
έγκυρη μία κατηγορία θα πρέπει να συγκεντρώ-
νει τουλάχιστον 5 (πέντε) συμμετέχοντες/συμ-
μετέχουσες. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμε-
τοχής στον αγώνα ανέρχεται στα 10€ για τον Ημι-
μαραθώνιο και 5€ για των 9,5 χλμ. και η καταβολή
του μπορεί να γίνεται την ημέρα του αγώνα στη
γραμματεία της αφετηρίας μέχρι και μισή ώρα πριν
την ορισμένη ώρα ή στον λογαριασμό
112/296129-62 στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ή
ΙΒΑΝ: GR2001103460000034676833832. Το πα-
ραπάνω ποσό αποτελεί οικονομική ενίσχυση για
τον Σύλλογο Μακισταίων, προκειμένου να αντα-
πεξέλθει στα έξοδα διοργάνωσης του αγώνα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η αίτηση συμμετοχής
θα γίνεται στη γραμματεία της αφετηρίας, η οποία
θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Μακίστου
έως και μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να γίνονται στην
ιστοσελίδα του Αγώνα μέσω του μίκρο-site του
αγώνα που θα βρείτε στο site της εφημερίδας
«ΜΑΚΙΣΤΙΑ» www.makistia.gr, είτε με αποστολή
e-mail στο makistia@gmail.com  από τη στιγμή της
δημοσιοποίησης της παρούσας προκήρυξης μέ-
χρι και μια εβδομάδα πριν την ημέρα του αγώνα.
Επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική δήλωση συμ-
μετοχής δεν είναι δεσμευτική για την διοργάνωση,
παρά μόνο αν ο αθλητής καταθέσει το κατάλλη-
λο αντίτιμο στον λογαριασμό του Συλλόγου.
Στην τραπεζική κατάθεση είναι απαραίτητο να δη-
λώνεται το ονοματεπώνυμο, αγώνας, κατηγορία
συμμετοχής, και επιθυμία αυθημερόν μεταφοράς
κατά το υπόδειγμα: Χρήστος Χρήστου, 22,5 χλμ.
(ή 9,5 χλμ.), Α3 (ή Γ2), ΜΕΤ (ή ΟΧΙ ΜΕΤ). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δι-
καιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες
με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών κατά την ημέ-
ρα τέλεσης του αγώνα. Όσοι είναι κάτω των 18
και επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να πα-
ρουσιάζουν την έγγραφη και ενυπόγραφη συγ-
κατάθεση του κηδεμόνα τους. 

ΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Το όριο
αριθμού συμμετοχών για τη διοργάνωση του 2016
ανέρχεται στους εκατόν πενήντα (150) αθλη-
τές/αθλήτριες. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Το χρονικό
όριο έγκυρου τερματισμού ορίζεται στις 4.5
ώρες για να ολοκληρώσουν τον Ημιμαραθώνιο και
2 ώρες για να ολοκληρώσουν τον μικρό αγώνα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον
αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο και είναι υπο-
χρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην
εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέ-
πει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδή-
ποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χο-
ρηγοί, λογότυπα κλπ). Αλλοίωση, απώλεια ή μη
εμφανής αριθμός τιμωρείται με αποκλεισμό. Η πα-
ραλαβή του αριθμού συμμετοχής του κάθε αθλη-
τή θα γίνεται μέχρι και μισή ώρα πριν από την προ-
βλεπόμενη ώρα εκκίνησης, στο χώρο της αφε-
τηρίας του αγώνα. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η διαδρομή του
αγώνα σημαίνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του με
άσπρη-κόκκινη ταινία, εκτυπωμένα κόκκινα βέλη
κατεύθυνσης και Χ (αδιέξοδο), καθώς και χιλιο-
μετρικές ενδείξεις. 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η
απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος
της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή
υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι
αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθ-

μό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σά-
κος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υπο-
χρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο
σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη
οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο
της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επι-
σύρει ποινή αποκλεισμού. 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση
αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υπο-
στηρίζοντάς τους σε τέσσερα (4) ενδιάμεσα ση-
μεία της διαδρομής, όπου παρέχεται νερό και στε-
ρεά τροφή. 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του
αγώνα είναι 4. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας εί-
ναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές
είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο
τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι
κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά
αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο
Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον
αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού ση-
μαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει
έστω κι από έναν Σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυ-
ρος. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο
γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή (ή τον κη-
δεμόνα του), το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερ-
ματισμό του. Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνα
εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απο-
νομών και είναι τελεσίδικη. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι διοργανωτές φροντίζουν για
την ασφάλεια των αθλητών με την παρουσία του
Ερυθρού Σταυρού (Σαμαρείτες). Τα μέλη τους θα
βρίσκονται σε ετοιμότητα σε όλα τα κομμάτια της
διαδρομής, θα φέρουν χαρακτηριστική ενδυμασία
με το σχετικό λογότυπο. Ο κάθε αθλητής οφεί-
λει να είναι προσεκτικός στην κίνησή του κατά τη
διαδρομή, παραχωρώντας τη σειρά του σε πιο
γρήγορους αθλητές που ζητούν να προσπερά-
σουν. Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή θα πρέ-
πει να ειδοποιηθεί άμεσα κάποιο μέλος του Ερυ-
θρού Σταυρού που θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο
κομμάτι της διαδρομής. Σε περιπτώσεις όπου μέλη
του Ερυθρού Σταυρού υποδείξουν στους αθλητές
ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους
ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να
υπακούσουν. Εφόσον μέλος του Ερυθρού Σταυ-
ρού ή της Επιτροπής του Αγώνα κρίνει ότι κάποιος
αθλητής βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αδυ-
νατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται
να παραδώσει τον αριθμό του. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διοργανωτές διατηρούν το
δικαίωμα να τροποποιήσουν τα στοιχεία του
αγώνα ή να τον αναβάλλουν/ματαιώσουν χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση και σε οποιοδήπο-
τε χρονικό σημείο μετά την προκήρυξή του. Σε πε-
ρίπτωση βροχόπτωσης και ολισθηρότητας, η
διοργάνωση έχει φροντίσει για εναλλακτική και
πιο σύντομη διαδρομή. Σε περίπτωση ακραίων και-
ρικών φαινομένων, ο αγώνας θα ματαιωθεί. 

ΠΟΙΝΕΣ: Η μοναδική ποινή που επιβάλλεται
σε όλα τα παραπτώματα & παραβιάσεις κανονι-
σμού, είναι ο αποκλεισμός/αποβολή. Επιβάλλεται
σε: 1) ρύπανση διαδρομής, 2) κοψίματα διαδρο-
μής (shortcuts), 3) ανάρμοστη συμπεριφορά προς
το προσωπικό της διοργάνωσης, 4) εξωτερική
υποστήριξη, 5) απώλεια αριθμού αθλητή και
οποιαδήποτε άλλη κολάσιμη συμπεριφορά. Δια
βίου αποκλεισμός προβλέπεται σε βαριές περι-
πτώσεις, όπως άσκηση βίας κατά μελών της διορ-
γάνωσης ή για καταλογισμό δόλου για εξαιρετι-
κά μεγάλη συντόμευση της διαδρομής. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η διοργάνωση
διατηρεί τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώμα-
τα της φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του
αγώνα από συνεργάτες στους οποίους αναθέτει

το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται
δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα
αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμ-
φανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίν-
τεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να
μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την
όποια δημοσίευση του υλικού. 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΔΙ-
ΠΛΩΜΑΤΑ: Αναμνηστικά έπαθλα απονέμονται
στους τρεις νικητές της γενικής κατάταξης και επι-
πλέον στην πρώτη γυναίκα της γενικής κατάτα-
ξης. Αναμνηστικά μετάλλια απονέμονται στους
τρεις πρώτους αθλητές/αθλήτριες κάθε κατηγο-
ρίας με την προϋπόθεση ότι κάθε τιμώμενη κα-
τηγορία συγκεντρώνει τουλάχιστον τρεις αθλη-
τές. Σε διαφορετική περίπτωση τιμάται μόνον ο
πρώτος νικητής της κατηγορίας. Αναμνηστικό δί-
πλωμα συμμετοχής απονέμεται σε όλους τους
αθλητές, ασχέτως τελικής κατάληξης (τερματι-
σμός ή εγκατάλειψη), όπου αναγράφεται ο τελι-
κός χρόνος και σειρά γενικής κατάταξης ή το ση-
μείο εγκατάλειψης, για όσους εγκατέλειψαν.
Μετά την απονομή οι συμμετέχοντες δικαιούνται
γεύμα που προσφέρει η διοργάνωση, με επίδει-
ξη του σχετικού κουπονιού που θα προμηθευτούν
πριν την έναρξη. Οι συνοδοί μπορούν να έχουν
γεύμα επίσης με χρέωση 5€. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι διοργανωτές και/ή
η Επιτροπή του Αγώνα δεν ευθύνονται για το θά-
νατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγεί-
ας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας
την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν
τους κινδύνους που υπάρχουν στο αστικό και ορει-
νό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση
της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να
αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από
γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να
ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ια-
τρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υπο-
χρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προ-
ληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατά-
σταση της υγείας τους. Η Επιτροπή Αγώνα απο-
ποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακε-
ραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμ-
περιφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής
όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία
αποτελέσματα είναι αυξημένος. 

Χρήσιμες πληροφορίες 
3 Η διοργάνωση έχει φροντίσει ώστε να υπάρ-

χουν αποδυτήρια με τουαλέτες για τους άντρες
και τις γυναίκες. 

3 Από τα αποδυτήρια θα παραλαμβάνουν οι
αθλητές τα σακίδια που παρέδωσαν στην αφε-
τηρία, τα οποία θα φέρουν με αυτοκόλλητο το
νούμερό τους (κόκκινο για τις γυναίκες, μπλε για
τους άντρες). 

3 Η απονομή αναμνηστικών επάθλων και
μεταλλίων στους νικητές καθώς και η επίδοση σα-
κούλας αναμνηστικού περιεχομένου θα γίνει σε
ειδική εκδήλωση μετά τον τερματισμό. 

3 Για όσους μετακινηθούν από άλλες πόλεις
με ΙΧ αυτοκίνητα, θα έχουν την δυνατότητα να
σταθμεύσουν σε πάρκινγκ το οποίο βρίσκεται κον-
τά στο σημείο εκκίνησης. 

3 Τα αποτελέσματα του αγώνα θα δημοσι-
ευτούν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

3 Για τυχόν απορίες, διευκρινήσεις και πλη-
ροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με
την ηλεκτρονική διεύθυνση makistia@gmail.com
ή του ιστότοπου όπου θα σας απαντούμε το αρ-
γότερο σε μία ημέρα. 

3 Κανονισμούς του αγώνα, χάρτες και λε-
πτομέρειες της διαδρομής καθώς και δηλώσεις
συμμετοχής θα βρείτε στον ιστότοπο του αγώνα. 

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΠΙΔΑΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 



Τ
ην Τρίτη τού Πάσχα, 3 Μαΐου 2016, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Χρυσο-
χωρίου και Μακίστου συνεόρτασαν τήν Πρωτομαγιά στο Χρυσοχώρι,
στο κέντρο Σωτήρη Αθανασίου Σωτηρόπουλου. Η πρωτοβουλία ανή-

κει στον συμπατριώτη μας Θεόδωρο Αθανασίου Κατσάμπουλα, με την αρχική
του ιδέα ο εορτασμός να λάβει χώρα στη βρύση του Παλαιοχωρίου (Χρυσο-
χώρι) στους πρόποδες τής αρχαίας ακροπόλεως τού Αιπίου. Ο πολύ βροχε-

ρός καιρός όμως μας υπο-
χρέωσε να πραγματοποι-
ήσουμε τον εορτασμό σε
στεγασμένο χώρο και μά-
λιστα στο ανωτέρο σύγ-
χρονο κέντρο. Η συμμε-
τοχή ήταν μεγάλη, πάνω
από 120 άτομα, κυρίως
Χρυσοχωρίτες και Μακι-
σταίοι, μόνιμοι κάτοικοι
και επισκέπτες, με τους
Προέδρους τους κ.κ. Πα-
ναγιώτη Τριπύλα και
Νώντα Πόθο, αντίστοιχα,
και τα Διοικητικά Συμ-
βούλια τών δύο Πολιτι-
στικών Συλλόγων, συμ-
περιλαμβανομένου του
Προέδρου του Π.Σ. Μακι-

σταίων κ. Φώτη Βλάχου, αλλά και ο π. Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Πανταζής Χρο-
νόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Ζαχάρως κ. Λάκης Λαμπρόπουλος, ο Πρόεδρος
τού Συλλόγου Ολυμπίων κ. Κωνσταντίνος Βλάμης, και ο Πρόεδρος τού Συλ-
λόγου Ζαχαραίων κ.
Βασίλης Φουρλής.
Τα φαγητά ήσαν
άφθονα και εκλε-
κτά, και η ατμό-
σφαιρα πολύ φιλική,
ευχάριστη και δια-
σκεδαστική. Το κυ-
ριότερο όμως είναι
ότι είχαμε δύο ιδι-
αίτερα ευχάριστες
εκπλήξεις, δύο κο-
ρυφαίες προσφορές
στο Χρυσοχώρι από
δύο αγαπημένους συμπατριώτες. Ο κ. Γεώργιος Παναγιώτη Μπολιάρης, ιδιο-
κτήτης μεγάλης εκτάσεως πατρογονικού κτήματος πλησίον τής εισόδου τής
αρχαίας ακροπόλεως, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, μας δήλωσε ότι
τήν προσφέρει ολόκληρη για τήν στήριξη τών ευκταίων εργασιών αναστη-

λώσεως και λειτουρ-
γίας τής ακροπόλεως
και τού θεάτρου της.
Επίσης, ο κ. Δημή-
τριος Γεωργίου Σωτη-
ρόπουλος, νυν Αττι-
κάρχης, προσφέρει
όση έκταση χρειασθεί
από το κτήμα του δί-
πλα στον υπάρχοντα
μικρό χώρο εορτα-
σμών στη βρύση τού
Παλαιοχωρίου, για τήν
προέκτασή του ώστε
να φιλοξενεί ευρύχω-
ρα μεγάλες συγκεν-

τρώσεις. Γι’ αυτή τους τήν αρχοντιά και μεγάλη και οπωσδήποτε πολύ πολύ
χρήσιμη προσφορά, εμείς οι συμπατριώτες τους τούς εκφράζουμε τήν βα-
θύτατη ευγνωμοσύνη μας, τήν περηφάνεια μας γι’ αυτούς και τήν ευχή μας
να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους και όνειρα όλων μας για τήν ανάπτυ-
ξη τού τόπου μας και τής ευρύτερης περιοχής.

Π. Η. Κυριακοπούλου 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Χρυσοχωριτών Ολυμπίας 
π. Καθηγήτρια Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
ΣΤΟ  ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ  ΖΑΧΑΡΩΣ 

διαδρομές του λαϊκού και του
ρεμπέτικου τραγουδιού. 

Η διοργάνωση μιας τέτοιας
εκδήλωσης, δεν είναι εύκολη
υπόθεση και δεν αρκεί ένα Διοι-
κητικό Συμβούλιο για να πραγ-
ματοποιηθεί. Το Δ.Σ. σαν οργα-
νωτής και συντονιστής, κατάφε-
ρε για άλλη μια φορά να συσπει-
ρώσει, μέλη του Συλλόγου και αρ-
κετούς νέους και παιδιά, οι οποί-
οι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους, αφιερώνοντας κόπο και
χρόνο για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης. 

Και εδώ θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε: 

• Όλους και όλες, τα μέλη του
Συλλόγου, τους Μακισταίους, τις
φίλες και φίλους από την ευρύ-
τερη περιοχή, για τη συμμετοχή
τους στην εκδήλωσή μας. 

• Τους ντόπιους επαγγελμα-
τίες για την στήριξή τους και ιδι-
αίτερα τον χορηγό επικοινωνίας

μας κο Δημήτρη Γουργούλη (αρ-
τοποιία – κουλουροποιία Ζαχά-
ρως). 

• Τον συμπατριώτη μας Δήμο
Βλάχο, ο οποίος προσέφερε από
το κοπάδι του, για άλλη μία φορά,
το εξαιρετικό βραστό. 

Τέλος ξεχωριστά θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε όλους τους
εθελοντές Μακισταίους και φί-
λους κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα
τους νέους και τα παιδιά που χω-
ρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύ-
νατον να πραγματοποιηθεί και να
πετύχει μια τέτοια εκδήλωση.
Στηριζόμαστε και πιστεύουμε σε
«Σας». Είστε το μέλλον του χω-
ριού μας. 

«Μπράβο Σας!!! Και του χρό-
νου με υγεία!!!». 

Η συμμετοχή και η επιτυχία
ενθαρρύνει τα μέλη του Δ.Σ. και
τους ωθεί στην επιδίωξη τέτοιων
όμορφων εκδηλώσεων. 

Καλό Καλοκαίρι σε όλους. 

Το Δ.Σ. 

Το  πανηγύρι  στη  Μάκιστο 
Του  Αγίου  Παντελεήμονα 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Τα μπλουζάκια με την αποτύπωση 
του Αρχαίου Θεάτρου – Έμπνευση του 

κ. Θεόδωρου Κατσάμπουλα. 

Μια άλλη άποψη της αιθούσης. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μακισταίων, 
κ. Φώτης Βλάχος, συγχαίρει τον κ. Γιώργο Μπολιάρη 

για τη μεγάλη του προσφορά. 

Υπογράφτηκε στις 08/07/2016 η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Από-
φαση), από τους συναρμόδιους υπουργούς, για την οριοθέτηση των
σεισμόπληκτων περιοχών της Ηλείας από το σεισμό στις 15 Φε-
βρουαρίου 2016. 

Πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (πρόκειται για τυπικές
διαδικασίες) προκειμένου να ξεκινήσει η μελέτη και στη συνέχεια
η αποκατάσταση των ζημιών στον Άγιο Ιωάννη. 

Εντός των ημερών θα εκδοθεί λογαριασμός του Ιερού Ναού στην
Εθνική Τράπεζα που ο καθένας μας μπορεί να καταθέτει την βοή-
θειά του. 

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, η στεγαστική συνδρομή για
την ανακατασκευή και επισκευή κατοικιών, Ιερών Ναών, αποθηκών,
κτηνοτροφικών μονάδων κ.λπ. στις οριοθετημένες σεισμόπληκτες
περιοχές, θα είναι 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δά-
νειο. 

Για την ανακατασκευή κατοικιών η στεγαστική συνδρομή θα
ανέρχεται στα 1500€/τ.μ και θα δίνεται σε δύο δόσεις για την κα-
τασκευή του. 

Η  σεισμόπληκτη 
εκκλησία  «Αγ.  Ιωάννης» 



Πολιτιστικό  Κέντρο  Μακίστου  (πρώην  Κιόσκι) 
«Εμπρός  ολοταχώς» 

Ύστερα από πολλά χρόνια (ξεκίνησε το 1995) το Πολιτιστικό Κέν-
τρο της Μακίστου (πρώην κιόσκι) βρήκε το δρόμο του. 

Η Δημοτική Αρχή εκτιμώντας την απόλυτη ανάγκη για το χωριό
μας, τη λειτουργία ενός τέτοιου κοινόχρηστου χώρου, δρομολόγη-
σε την αποπεράτωσή του. 

Αφού ξεπεράστηκαν πολλά εμπόδια, ξεκίνησε άμεσα η κατασκευή
του και ήδη είναι έτοιμες δυο τουαλέτες, εντός του κτηρίου, προ-
κειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες μας στο πανηγύρι του χω-
ριού μας στις 23/07/2016. 

Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Δήμαρχο, ενημε-
ρωθήκαμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί όλο το κτήριο, προκειμένου
να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες μας στη μεγάλη εκδήλωση, του «Δρό-
μου της Ελπίδας» που διοργανώνει ο Σύλλογός μας στις 09/10/2016. 

Δρόμος Μάκιστος – Αίπυ – Πλατιάνα 

Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο φύλλο η Περιφέρεια, ύστε-
ρα από πολλά χρόνια, έκανε κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις στο
δρόμο Μάκιστος – Αίπυ – Πλατιάνα, τις οποίες και ολοκλήρωσε πρό-
σφατα. 

Ο δρόμος πλέον αυτός είναι αρκετά ασφαλής και ευχαριστούμε
την Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειάς μας (Π.Ε. Ηλείας) για το εν-
διαφέρον τους αυτό. 

Internet - Rural 

Σε επικοινωνία που είχαμε αναμένεται μετά το πέρας του καλο-
καιριού να έχει επιλεγεί ο πάροχος, ώστε να συνδεθούν τα χωριά μας
με τις οπτικές ίνες. Έτσι, πλέον θα έχουμε ένα γρήγορο και ελπίζουμε
φθηνό internet. 

«Ο  δρόμος  της  φωτιάς» 
από  τους  ποδηλάτες  Ζαχάρως 

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών πραγματοποιήθηκε
η 6η ποδηλατοδρομία από τους ποδηλάτες Ζαχάρως. Για πρώτη χρο-
νιά πέρασαν από τα χωριά Αρήνη, Μηλέα, Χρυσοχώρι, Παλαιοχώρι,
Μάκιστο, Αρτέμιδα, Σμέρνα και Ξηροχώρι. Ο Σύλλογος Μακίστου συμ-
μετείχε στη διοργάνωση βοηθώντας σε ότι χρειάστηκε. Ελπίζουμε
η διοργάνωση αυτή να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 
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Μ ι κ ρ ά   α λ λ ά   σ η μ α ν τ ι κ ά  

Δρόμος Μποκαρίνος – Αρτέμιδα – Μάκιστος 

Είναι θέμα ημερών να ολοκληρωθεί η πολυπόθητη μελέτη του δρό-
μου που οδηγεί από το Μποκαρίνο σε Αρτέμιδα – Μάκιστο. 

6η  Γιορτή  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς 
και  Οικιακής  Οικονομίας 

Ο Σύλλογός μας, όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχει με τους Συλ-
λόγους Αρήνης, Ανηλίου, Καλίδονας, Λεπρέου, Μηλέας, Ξηροχωρί-
ου, Ροδινών, Σμέρνας, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου στην 6η Γιορτή
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Οικιακής Οικονομίας. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 και ώρα 21.30 μ.μ.
στο προαύλιο του Γυμνασίου Ζαχάρως. 

Αλλαγή  στην  Διοίκηση  του  Δήμου  Ζαχάρως 

Την παραίτησή του υπέβαλε ο συμπατριώτης μας Αντιδήμαρχος
κ. Λάκης Λαμπρόπουλος. Νέοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν ο κ. Νίκος Χα-
ραλαμπόπουλος και ο κ. Παναγιώτης Γκόγκας. 

Επίσκεψη  προσκόπων  της  Ρόδου  στη  Μάκιστο 
Διοργανώτρια  η  κ.  Χριστίνα  Νάνου 

Ο κ. Μπουλασίκης Ευάγγελος, που συνόδευσε το 3ο Σύστημα Προ-
σκόπων Παραδεισίου μας απέστειλε το παρακάτω κείμενο: 

Οι ανιχνευτές του 3ου Σ. Π. Παραδεισίου, επισκέφτηκαν στις 25-
7-2016 το ορεινό χωριό Μάκιστος. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διεκ-
περαίωση μιας πρωτογενούς έρευνας σχετικά με την άμεση αλλά και
την μακρόχρονη βοήθεια που έλαβε το χωριό τόσο από το κράτος όσο
από διάφορους ιδιώτες μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007.
Οι κάτοικοι τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό καθώς τους πρόσφεραν
κεράσματα και αναμνηστικά δείχνοντας έτσι το φιλόξενο πρόσωπο
του χωριού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αρκετοί ιδιώ-
τες και οργανισμοί βοήθησαν με ότι μέσο είχαν στην αναστήλωση του
πυρόπληκτου χωριού. Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε στην οικογένεια Βαρ-
δινογιάννη για την τεράστια βοήθεια που πρόσφερε. Βέβαια οι ανι-
χνευτές παρατήρησαν ότι προβλήματα εξακολουθούν να υπάρ-
χουν. Το χωριό υπέστη μεγάλο πλήγμα, ωστόσο οι κάτοικοι είναι αι-
σιόδοξοι και δεν σταματούν τον αγώνα τους για την βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τους. 

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Τ Ε   Τ Η Ν   “ Μ Α Κ Ι Σ Τ Ι Α ”  
Αρ.  Λογ/σμού  112/296129-62  Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος 

ή  ΙΒΑΝ: GR2001103460000034676833832 

Το Πολιτιστικό Κέντρο με έτοιμες τις τουαλέτες 

Αναμνηστική φωτογραφία των Προσκόπων με κατοίκους 
της Μακίστου στην πλατεία Μαριάννας Βαρδή Βαρδινογιάννη. 


