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ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ

Μ

ε εισήγηση του Περιφερειάρχη
Δυτ. Ελλάδας κ. Απόστολου
Κατσιφάρα, το Περιφ. Συμβούλιο συνεδρίασε στις 30/03/2015 στον
Πύργο, με θέμα: «Έγκριση του ειδικού
αναπτυξιακού προγράμματος (ΕΑΠ) με
τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές της Περ. Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» αντικαθιστώντας,
έτσι, τις αποφάσεις 53/15-04-2014 και

64/24-04-2014 με την 41/30-03-2015,
προκειμένου να διατεθούν τα
24.700.000€ που έχει στη διάθεσή της
η Περιφέρεια από το πρώην Ταμείο
Μολυβιάτη.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Φώτης
Βλάχος, ο Πρόεδρος της Μακίστου και
μέλος του Δ.Σ. κ. Νώντας Πόθος, ο Γεν.
Γραμματέας κ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος, η Ταμίας Μιχαέλλα Βλάχου, καθώς

Αρχαίο Αίπυ

Τ

η Δευτέρα του Πάσχα,
13-04-2015, όπως πλέον έχει καθιερωθεί τα
τελευταία χρόνια, επισκεφθήκαμε τον Αρχαιολογικό Χώρο
στο «ΚΑΣΤΡΟ».

τις 18 Αυγούστου 2015.
Περπατήσαμε από την
Ακρόπολη έως την Κεντρική
Πύλη απολαμβάνοντας την
ομορφιά του μοναδικού αυτού
τοπίου και ύστερα μας περίμε-

Το Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Διοικητηρίου.
Στο βήμα ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας.

Φωτο:
Δημήτρης Γρηγορόπουλος
Ο κ. Νίκος Μπούλιαρης εξηγεί την χάραξη
του δρόμου στους Προέδρους του Συλλόγου
Φώτη Βλάχο και Μακίστου Νώντα Πόθο.

και το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Πόθος, ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνεδρίαση. Μαζί μας η Πρόεδρος του Συλλόγου
Χρυσοχωρίου κ. Τούλα Κυριακοπούλου, καθώς και ο κ. Θεόδωρος Κατσάμπουλας (Μηχανικός-Εργολάβος Δ.
Έργων και φίλος της Μακίστου).
Ο κ. Περιφερειάρχης στην ομιλία
του αλλά και ο εισηγητής Αντιπεριφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτ. Ελλάδας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος ξεκαθάρισαν, για άλλη μια
φορά, προς κάθε κατεύθυνση, ότι από το
πακέτο αυτό του Τ. Μολυβιάτη θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του δρόμου
Μποκαρίνος – Αρτέμιδα - Μάκιστος.
Εδώ σημειώνουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ.
Συνέχεια στη σελ. 5

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Φ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ σελ. 3

Γύρω στις 10.30 π.μ. μανε ένα μεζεδάκι με κρασί κάτω
ζεύτηκαν εκεί αρκετοί συμπααπό την Ιερή Αγλατζινιά (το μοτριώτες μας, κυρίως από Μάναδικό δένδρο που επιβιώνει σε
κιστο – Χρυσοχώρι – Παλαιόλο το χώρο μετά τις καταοχώρι – Ζαχάρω, ο Βουλευτής
στροφικές πυρκαγιές του
Ηλείας κ. Μάκης Μπαλαού2007).
ρας, ο Πρόεδρος των ΔιδαΦύγαμε ευχαριστημένοι,
σκάλων Ολυμπίας κ. Θοδωρής
όπως πάντα, και ευχηθήκαμε
Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος
να μη λείψει κανείς Ηλείος
του Συλλόγου Ζαχαραίων κ.
από την εκδήλωση που μας
Βασίλης Φουρλής
και φυσικά οι Πρόεδροι των Συλλόγων Χρυσοχωρίου και Μακίστου,
κα. Τούλα Κυριακοπούλου και κ.
Φώτης Βλάχος,
αντίστοιχα.
Μιλήσαμε στο
χώρο του Αρχαίου
Θεάτρου για την
καλοκαιρινή μας
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας κ. Μάκης
γιορτή, που θα Μπαλαούρας ενημερώνεται για το Αρχαίο Θέατρο
πραγματοποιηθεί
εκεί (2 Αυγούστου 2015), και
περιμένει εκεί το απόγευμα
θέλουμε να έχει Πανηλειακό
της Κυριακής στις 2 Αυγούχαρακτήρα αλλά και για την
στου.
Πολιτιστική Διαδρομή – ΕκΦώτης Γ. Βλάχος
δρομή που προετοιμάζουμε για
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Σημείωση της έκδοσης
Φίλες και φίλοι της “ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ”
Η γιορτή στο Αρχαίο Θέατρό μας, στις 2/8/2015, απαιτεί
μεγάλη προετοιμασία προκειμένου να πραγματοποιηθεί.
Η ιδιομορφία του χώρου (χωματόδρομος και το ύψος με
σκαλιά), δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εξυπηρέτηση
του επισκέπτη, γι’ αυτό ζητάμε την γνώμη σας, αλλά και την
βοήθειά σας, όποια και αν είναι αυτή, για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας και με χαρά θα σας ακούσουμε.

Το Δ.Σ.

Ας τους μιμηθούμε
Παυλόπουλος Τάκης του Φωτίου ................................1.000€
Κουφογιάννης Κώστας (Μεσσήνη) ..................................50€
Λουμπή Διονυσία του Κων/νου..........................................50€
Καστής Παναγιώτης (Ηλιούπολη) ....................................50€
Λαμπρόπουλος Θεόδωρος του Παν. ................................50€
Γριβάκης Αθανάσιος (Ζαχάρω) ..........................................40€
Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Αριστ. ................................20€
Τσεκούρα Ειρήνη (Ζαχάρω) ..............................................10€
Φιορέτος Παν. (Ζαχάρω) ....................................................10€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αποφοίτηση
• Ο Λουμπής Στάθης του Δημητρίου αποφοίτησε από το τμήμα «Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του ΤΕΙ Καβάλας στις 28-11-2014.
Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο αφοσιωμένος, ακάματος, ανιδιοτελής
και σεμνός νοικοκύρης του Χρυσοχωρίου
Την Παρασκευή 17
Απριλίου 2015 έφυγε πρόωρα από κοντά μας ο Ιωάννης Δ. Γιαννιτσόπουλος.
Την είδηση ακούσαμε με
βαθειά συντριβή. Πέραν
του ότι ο κυρ-Γιάννης ήταν
ένας καλός πολίτης, υπήρξε ένας ευεργέτης του
Χρυσοχωρίου. Αφιέρωσε
ολοκληρωτικά τον εαυτό
του στην υπηρεσία του χωριού, μη διαχωρίζοντας την
υπηρεσία αυτή από την υπηρεσία του
στο σπίτι του και στην οικογένειά του.
Υποδειγματικός ολοκληρωμένος πολίτης. Φρόντιζε (μαζί με το εκκλησιαστικό συμβούλιο) τις 4 εκκλησίες μας,
Αγία Τριάδα, Άγιο Γεώργιο, Αϊ-Γιάννη και
Παναΐτσα, να λειτουργούν, να εφοδιάζονται και να έχουν καθαριότητα και
τάξη, εσωτερικά και εξωτερικά. Φρόντιζε, επί καθημερινής βάσεως, ό,τι άλλο
έβλεπε και μπορούσε στο χωριό. Το
σπουδαιότερο, όμως, έργο που παρήγαγε στο χωριό μας και που μας άφησε για ομορφιά, σκιά και απόλαυση είναι η περιποίηση των δενδροστοιχιών
του Χρυσοχωρίου μας, από τη φύτευσή
τους ύστερα από την καταστροφική
πυρκαϊά της 24ης Αυγούστου 2007,
μετά την μόνιμη εγκατάστασή του στο
Χρυσοχώρι το 2011. Φρόντιζε νυχθη-

μερόν τα άνω των 500 νεοφυτευμένα δενδρύλλια
με πατρική αφοσίωση: πότισμα, λίπανση, βοτάνισμα,
κλάδευμα/διαμόρφωση. Οι
ήδη δυναμικά αναπτυσσόμενες όμορφες αυτές δενδροστοιχίες ενσαρκώνουν
την ψυχή του, μας τον δείχνουν διαρκώς. Ο Ιωάννης Γιαννιτσόπουλος γεννήθηκε στο γειτονικό χωριό, το Λογγό, το 1933.
Υπηρέτησε στην Ελληνική Χωροφυλακή, 1951-1984, σε διάφορες πόλεις
της ηπειρωτικής Ελλάδος και των νήσων. Άφησε την αφοσιωμένη του σύζυγο Ελπίδα και τα παιδιά του, την κόρη
τους Μαίρη με τον σύζυγό της Ιωάννη
Καραπαναγιώτη και τα παιδιά τους Μαρία-Ιωάννα και Κωνσταντίνο, και τον
γυιό τους Διονύσιο Ι. Γιαννιτσόπουλο.
Θα τον βλέπουμε πάντα μπροστά μας
αγωνιζόμενο για το κοινό καλό. Μας
άφησε το έργο του και το παράδειγμά
του.

Π. Η. Κυριακοπούλου
Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Χρυσοχωριτών Ολυμπίας
«Ο Άγιος Γεώργιος»
π. Καθηγήτρια Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ “ΜΑΚΙΣΤΙΑ”

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
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
έκδοσης
Kαρπούζη Αριστέα
& Υιοί Ο. Ε.
Eκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τ.Κ. 13121
Tηλ-Fax: 210 2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr

Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62
ΙΒΑΝ:
GR2001103460000034676833832
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ
Από το αρχείο του αείμνηστου Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου (απεβίωσε το 1997 σε ηλικία 75 ετών) δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή προς τους
γέροντες του χωριού τότε, οι οποίοι απεικονίζονται στην παρακάτω φωτογραφία, όπου η αγάπη αλλά και η αγωνία του για την Μάκιστο είναι εμφανής.
Επίσης, δημοσιεύουμε ιδιόχειρο απόσπασμα από τη συνέντευξη που πήρε από τον Αναστάσιο Θεοδ. Λαμπρόπουλο στις 29-05-1978, στην οικία του,
στην οποία δίνει πολλά στοιχεία για τη Μάκιστο.

Χαράλαμπος Φ. Παυλόπουλος (22-11-1922 έως 21-01-1997)

Οι γέροντες έξω από την εκκλησία της Παναγίας

Καθήμενοι εξ αριστερών προς τα δεξιά:
1) Δημήτριος Ευσταθ. Λουμπής, απεβίωσε την 13-2-1981 σε ηλικία 90 ετών
2) Αναστάσιος Θεοδ. Λαμπρόπουλος, απεβίωσε την 19-9-1981 σε ηλικία 102 ετών
3) Αριστογείτονας Ιωαν. Πόθος, απεβίωσε την 12-3-1981 σε ηλικία 90 ετών
Όρθιοι από δεξιά προς αριστερά:
4) Ιωάννης Ανδρίκου Δημόπουλος, απεβίωσε την 15-2-1981 σε ηλικία 91 ετών
5) Γρηγόριος Θεοδ. Κατσάμπουλας, απεβίωσε την 17-11-1987 σε ηλικία 85 ετών
6) Διονύσιος Δημ. Κοκκαλιάρης, απεβίωσε στις 16-5-1997 σε ηλικία 91 ετών
7) Αλκαίος Δημ. Πόθος, απεβίωσε στις 19-11-1992 σε ηλικία 86 ετών
8) Επαμεινώνδας Ιωαν. Πόθος, απεβίωσε την 5-1-1987 σε ηλικία 81 ετών
9) Κανέλλος Παν. Πόθος, απεβίωσε στις 3-1-1980 σε ηλικία 75 ετών
10) Παναγιώτης Θεοδ. Λαμπρόπουλος, απεβίωσε την 7-6-1987 σε ηλικία 87 ετών
11) Γεώργιος Νικ. Λαμπρόπουλος, απεβίωσε στις 28-2-2009 σε ηλικία 94 ετών
12) Σωτήριος Γ. Πόθος, απεβίωσε στις 21-2-1997 σε ηλικία 94 ετών
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ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Συνέχεια από το φύλλο 78 του λεξικού του
αγαπητού μας φίλου Αριστομένη Γρηγορόπουλου.
αφαλαρίδα, η·: είδος αγκαθιού «θα σε κάνω
’γω να αλωνίσεις αφαλαρίδες» απειλή για τιμωρία. «Πού πας ξυπόλυτος στ’ αγκάθια ρε
κουρούνη!», για κάποιον που επιχειρεί να κάνει κάτι χωρίς να έχει τη δυνατότητα. «Από
ρόδο βγαίνει αγκάθι κι απ’ αγκάθι βγαίνει
ρόδο» από το καλό προκύπτει και κακό και από
το κακό προκύπτει και καλό «βάτους κι αγκάθια πάτησα Βασίλω, ώσπου να σε γνωρίσω...» δ.τ.
αφάλι, το·: ο αφαλός.
αφανόρραχη, η·: ονομασία λόφου.
αφέντης, ο·: ο κύριος, ο ιδιοκτήτης, το αφεντικό. Η νύφη αποκαλούσε αφέντη τον κουνιάδο
της. «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, τώρα
οι πέρδικες γλυκολαλούν και λένε ξύπνα
αφέντη μου...» δ.τ., «η πολλή δουλειά τρώει
τον αφέντη», χρειάζεται μέτρο (Μηδέν άγαν).
«Χάνει το σκυλί τον αφέντη του».
αφεντιά, η·: (μου, σου, του) ο εαυτός μου, σου,
του, «καλώς την αφεντιά σου», «δεν το ’ξερα
λεβέντη μου πως είν’ η αφεντιά σου, να πεταχτώ σαν πέρδικα να ’ρθώ στην αγκαλιά
σου…» δ.τ.
αφίληγη, η·: τo κορίτσι που δεν έχει φιληθεί,
αγνό, ηθικό. «Κι αν την αφήκω αφίληγη ταχιά
γελάει με μένα...» δ.τ.
αφιόνι, το·: 1) ναρκωτικό, 2) ό,τι προκαλεί
πνευματική νάρκωση ή φανατισμό.
άφκιαγος και άφτιαγος·: αυτός που δεν έχει
φτιαχτεί.
αφοδευτήρι, το·: το αποχωρητήριο.
αφόρεγο·: εκείνο, που δεν έχει φορεθεί, το
αφόρετο.
αφόριο, το·: το αφόρετο.
αφορμίζω·: ερεθίζομαι «μου αφόρμισε το
σπυρί».
αφόσον·: εφόσον, αφού.
αφρί το·: αφρός.
αχαΐρευτος·: ο ανεπρόκοπος, ο τεμπέλης
«του τεμπέλη τ’ άλογο το θρέφει ο Θεός» για
εκείνον που ζει παρασιτικά χάρη στην ελεημοσύνη άλλων.
αχαμνός·: ο αδύνατος.
αχάραγο·: πριν χαράξει.
αχείλι, το·: το χείλι «μαράθηκε τ’ αχειλάκι μου
ώσπου να σ' ανταμώσω…» δ.τ., «μού ’ψησε το
ψάρι στ' αχείλι», με βασάνισε πάρα πολύ.
άχνα, η·: η αδύνατη φωνή «δεν έβγαλε άχνα»,
δε μίλησε καθόλου.
αχνάρι, το·: το χνάρι. Το αποτύπωμα του
πέλματος, στο έδαφος. «Πήρε τ’ αχνάρια του
πατέρα του» έμοιασε του πατέρα του.
αχός, ο·: η βουή, η αντήχηση, «αχός βαρύς
ακούγεται πολλά ντουφέκια πέφτουν...».
αχουγιάζω·: απομακρύνω με φωνές «κρύψου

κι αχούγιαξε».
αχούγιασμα, το·: το διώξιμο.
αχούρι, το·: ο στάβλος.
αχούρια, τα·: οι στάβλοι «κλαίνε τ' αχούρια γι'
άλογα και τα βουνά για κλέφτες».
αχρόνιαγο, το·: «έλα ρε αχρόνιαγο» το έλεγαν στο παιδί που ήταν ανυπάκουο.
άχτι, το·: η ισχυρή θέληση για εκδίκηση «του
τ' άψαλα κι’ έβγαλα το άχτι μου», «τον έχω
άχτι».
αψύς·: ο οξύθυμος.

Ββ

βάγια, η·: η δάφνη, «Πάρτε διαβόλοι βάγια» σε
περίπτωση αναστάτωσης, ανακατωσούρας,
καταστροφής.
βάιζα, η·: το κορίτσι.
βακέτα, η·: χοντρό δέρμα από δαμάλι με το
οποίο φτιάχνουμε καθημερινά παπούτσια.
βαλαντωμένος-η-ο·: ο, η, το μαραζωμένος
«βλάχα μου τι ’σαι θυμωμένη και βαριά βαλαντωμένη…» δ.τ.
βαλαντώνουμαι·: μαραζώνω «η αγάπη το βαλάντωσε το ’χει βαλαντωμένο» δ.τ.
βάνω·: βάζω.
βαράω·: χτυπώ «βαράω το χείλο» μένω περίλυπος, μετά από μια αποτυχία.
βαρβιά, τα·: οι βολβοί.
βάρδουλο, το·: το πετσί που μπαίνει στο παπούτσι κατά την κατασκευή του και ενισχύεται η σταθερότητά του.
βαρεμάρα, η·: η τεμπελιά.
βαριέμαι·: τεμπελιάζω, νιώθω πλήξη. «Δε βαριέσαι», σημαίνει αδιαφορία.
βαρικό·: χαρακτηρίζεται έτσι το χωράφι που
κρατάει πολλή υγρασία.
βαριοκοιμάμαι·: έχω βαρύ (βαθύ) ύπνο. «Σήκωσ’ απάνου Γιάννο μου και μη βαριοκοιμάσαι,
θα σου βραχούν Γιάννου μου τ' άρματα…» δ.τ.
βαρύσκοπος, ο·: ο βραδύνους, αυτός που έχει
αδύνατη αντίληψη.
βασιλεύω·: δύω. «Βγήκε ο ήλιος κόκκινος και
το φεγγάρι μαύρο κι ο λαμπερός αυγερινός
πάει να βασιλέψει...» δ. τ.
Βασίλω, η·: η Βασιλική (όνομα). «Βάτους κι αγκάθια πάτησα Βασίλω μου, ώσπου να σε γνωρίσω...» δ.τ. «Στο ’πα και στο Βασίλω μου, στο
’πα και στο παράγγειλα και μεσ’ το γράμμα στο
’γραψα...» δ.τ.
βασταγούρι, το·: ο γάιδαρος.
βαστάω·: κρατάω, υπομένω «βάστα καημένο
Μεσολόγγι».
βαστιέμαι·: είμαι σε καλή κατάσταση από
υγεία. «Βαστιέται καλή η νόνα σου!».
βάτεμα, το·: η ερωτική πράξη για τις κότες.
βατσίνα, η·: το εμβόλιο κατά της βλογιάς.
βγάνω·: βγάζω. «Βγάλανε τα μάτια τους», εννοεί τη σεξουαλική πράξη. «Τη βγάνει δεν τη
βγάνει», για έναν που είναι βαριά άρρωστος.
«Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάνει».

Βγένω, η·: η Ευγενία (όνομα). «Είμ' ένα ξένο
καημένη Βγένω, είμ’ ένα ξένο κανείν δεν
έχω...».
βεδούρα, η·: ξύλινο δοχείο που χρησιμοποιείται στο άρμεγμα των γιδοπροβάτων.
βεδούρι, το·: μικρή βεδούρα.
βελάζω: γ' προσ. βελάζουν τα πρόβατα. «Τ’ αρνιά βελάζουν στο μαντρί και η Γκόλφω άργησε να ’ρθεί…» δ.τ.
βελάνια, τα·: τα βελανίδια.
βελέσι, το·: η φούστα ηλικιωμένων γυναικών.
βελονιά, η·: 1) η απόσταση που είναι μεταξύ
δύο διαδοχικών τρυπημάτων της βελόνας, 2)
το τμήμα της κλωστής που μπαίνει ανάμεσα
στα δύο τρυπήματα.
βελονιάζω·: περνώ την κλωστή από την τρύπα της βελόνας.
βερβερίζουμαι·: αδημονώ, ανυπομονώ «βερβερίστηκε να φύγει».
βεργάδι, το·: το βετούλι.
βερσιγιέ·: πούλημα με πίστωση, βερεσέ.
«Αυτά που λες τ’ ακούω βερσιγιέ», δεν τους
δίνω σημασία.
βερτζίνα, η·: η βενζίνη.
βετούλα, η·: η κατσικάδα ενός έτους.
βετούλι, το·: αρσενικό κατσίκι ενός έτους.
βίκα, η·: σταμνί που βάζουμε νερό.
βιλάρι, το·: το τόπι (δέμα) υφάσματος.
βιολί, το·: μουσικό όργανο. Μτφ. «τόσα έπαθες κι’ εσύ το βιολί βιολάκι», ένας που δε βάζει μυαλό, παρά τις αποτυχίες.
βιος, το·: η περιουσία «το βιος παντρεύει κούτσουρα».
βιταμίνα, η·: η βιταμίνη. Στο Δημοτικό Σχολείο,
μαζί με το πρωινό συσσίτιο (γάλα με κακάο και
ένα κομμάτι τυρί), μας έδιναν και μία βιταμίνα, στη δεκαετία του '50.
βίτσα, η·: το καμτσίκι.
βλάγκα, η·: ονομασία φοράδας με κοκκινωπό
τρίχωμα.
βλακόμετρο, το·: ο βλάκας, ο ανόητος.
βλάμης, ο·: ο φίλος, το παλικάρι, ο τσίφτης
«στον τόπο βλάμη το χορό…» δ.τ.
βλάμισσα, η·: η τσίφτισσα «σιγά αμαξά την
άμαξα, γιατί ’ναι μέσα η βλάμισσα...» δ.τ.
βλαστημάω·: βρίζω τα θεία. Μτφ. «μην τον
βλαστημάς εκείνονε. Τον έχει δέσει το γάιδαρό
του» δεν έχει ανάγκη, γιατί έχει εξασφαλιστεί.
«Βλαστήμα τον» ανάγκη πο ’χει!
βλάφτω·: βλάπτω.
βλιβλίο, το·: το βιβλίο.
βλογάω·: ευλογώ «ο παπάς πρώτα βλογάει τα
γένεια του».
βλογιά, η·: η ευλογιά.
βογγάω·: αναστενάζω «βόγγηξα από τον
πόνο».
βόηθιο, το·: η βοήθεια.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

επισκεφτήκαμε στις 17-04-2015
τον Προϊστάμενο του τμήματος
Συγκ. Έργων της Νομαρχίας μας
κ. Νίκο Μπούλιαρη, ο οποίος μας
είπε ότι ολοκληρώθηκε η Προ-

φορές έχουμε πει, έχει ανάγκη:
• Την αποκατάσταση του νερού (δείτε σελ. 8)
• Αποπεράτωση της Πλατείας του Αγ. Ιωάννη με το κιόσκι
• Διαμόρφωση εξωτερικών
και εσωτερικών χώρων του Πο-

Μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας εν μέσω του Φώτη Βλάχου
και Θ. Κατσάμπουλα, του Περ. Συμβούλου Κώστα Μητρόπουλου,
της Τούλας Κυριακοπούλου, του Δημήτρη Γρηγορόπουλου
και της Μιχαέλλας Βλάχου.

μελέτη και μας παρουσίασε την
χάραξη του δρόμου.
Η μελέτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Πάτρα) για τελικό έλεγχο και θα χρειασθούν ίσως 2 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν
όλες οι διαδικασίες, προκειμένου
να γίνει «ΩΡΙΜΗ», για δημοπράτηση. Υπομονή λοιπόν, για
λίγο ακόμα…
Η απόφαση με αριθμό 41/3003-2015 (αποτελείται από 29
σελίδες και έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
www.Makistia.gr) δίνει μια ανάσα

λιτιστικού Κέντρου (Σχολείο)
• Αγροτικοί και Δασικοί δρόμοι
• Ανάπλαση στο εσωτερικό
του χωριού μας.
Όλα αυτά, μπορούν, να χρηματοδοτηθούν από το πρώην
Ταμείο Μολυβιάτη, εφόσον, βέβαια, κατατεθούν «ώριμες μελέτες» από το Δήμο Ζαχάρως
στην Περιφέρεια. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας καλεί τους Μακισταίους μηχανικούς να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το
Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτές.

Μόλις τελείωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος εν μέσω
του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Φώτη Βλάχου και της Ταμία
Μιχαέλλας Βλάχου και του Γεν. Γραμματέα κ. Δημ. Γρηγορόπουλου.

στις πραγματικά καμένες περιοχές, όπως είναι η Μάκιστος και
η Αρτέμιδα αλλά και ολόκληρη η
ΜΑΚΙΣΤΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ, που έγιναν
ολοκαύτωμα στις φωτιές και
έχασαν τόσους ανθρώπους.
Η Μάκιστος όπως και άλλες

Φυσικά, η ανάπτυξη θα έρθει
κάνοντας χρήση των υποπρογραμμάτων 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 41/30-03-2015 απόφασης
του Περ. Συμβουλίου της Δυτ.
Ελλάδας.
Φώτης Γ. Βλάχος
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Σεμνή αναφορά στους μεγάλους:
Το άστρο τους δεν ξεθωριάζει νυν και αεί
Στις 18 Φεβρουαρίου 2015 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του
αγαπητού φίλου και αρθρογράφου της «ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ» Σωκράτη Γρηγορόπουλου.
Σήμερα, δημοσιεύουμε το τελευταίο του άρθρο, με την ευχή να τον θυμόμαστε
όλοι για τα τόσα καλά που έκανε.

Ο

φείλουμε, αν όχι αενάως, τουλάχιστον
εκασταχού εκάστοτε
(από καιρού εις καιρόν) μίαν
αποτίμηση του έργου τους
ή έστω σκιώδη μνεία αυτού.
Τούτο αυτό ισχύει και για
την ιστορία μας, ώστε να μη
γίνουμε ανιστόρητοι, με ό,τι
τούτο συνεπάγεται. Υπ' αυτήν την έννοια ως πρόσωπο
της αναφοράς μας επιλέγεται ο εμβληματικός Νίκος Καζαντζάκης (Ηράκλειο Κρήτης
1883-Φράϊμπουργκ Γερμανίας 1957) εν
μέσω του βαρύτατου ... χειμώνος που
έπληξε τη χώρα μας η συντροφιά του
φέρνει τη λυτρωτική ζεστασιά.
Πολυγραφότατος δημιουργός υπηρέτησε με πάθος και εν πολλοίς με δογματισμό ολόκληρο σχεδόν το φάσμα
του σαγηνευτικού λόγου: ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, μεταφραστής. Κατέλιπε
έργο πελώριο, με παγκόσμια απήχηση.
Ας θυμηθούμε την Ασκητική του 1927,
Αναφορά στον Γκρέκο 1961. Στα μυθιστορήματα με πυρήνα την Κρήτη (Βίος
και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά 1946, ο
Χριστός Ξανασταυρώνεται 1954, ο Καπετάν Μιχάλης 1953, ο Τελευταίος
Πειρασμός 1955) αποτύπωσε την καθολική του θεώρηση για τον κόσμο και
την φιλοσοφία του για τη ζωή. Μεγάλη
ποιητική σύνθεση Οδύσσεια (33.333
στίχοι). Με το θεατρικό του έργο «Ξημερώνει» 1906 ξεσήκωσε αρκετό θόρυβο και ανέδειξε το όνομά του σαν
όνομα ενός παράδοξου καινοτόμου
συγγραφέως. Στο έργο του «Κωμωδία
- Τραγωδία Μονόπρακτη» 1909 κυριαρχεί ατμόσφαιρα αγωνίας και θανάτου.
Γενικότερα από το έργο του Καζαντζάκη, προκύπτει κυρίως, και κατά
τον Βλάση Γαβριηλίδη, ο φόβος του
συγγραφέως μπροστά στο θάνατο, το
δέος του μπροστά στη φθορά, μανία του
για μίαν αναμόρφωση ενός φιλοσοφικού συστήματος, εμπνευσμένου από
την ανατολική και δυτική σκέψη, η υπεροψία του να βάλει νέα τάξη στον κόσμο, δίνοντας ηθικά παραγγέλματα ένθεν κακείθεν. Και έφθασε σε ξεχωριστή
δημιουργία, πέρα από το ανθρώπινο μέτρο, αντλώντας στοιχεία από τους μεγάλους δασκάλους του τον Όμηρο,
τους Έλληνες φιλοσόφους, τον Χριστό,
τον Βούδδα, τον Κομφούκιο, τον Μωάμεθ, τον Μωυσή, τον Μπερξόν, τον Νίτσε.
Υπό το πλέγμα, λοιπόν, του περίεργου φόβου και της μεταφυσικής του
αγωνίας ο Καζαντζάκης μερίμνησε να
χαραχτεί στον τάφο του, στο Ηράκλειο, το περιώνυμο επιτύμβιο: «Δεν
φοβούμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι λέφτερος».
Μετά ταύτα, υποστηρίχτηκε (προπαντός μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, internet) η άποψη ότι το υπόψιν
επίγραμμα, απόφθεγμα ανήκει εις τον

φιλόσοφο Δημώνακτα, Κύπριο που έζησε εις την Αθήνα το 2° μ.Χ. αιώνα και παραδίδεται από τον Λουκιανό
εις τον «Βίο Δημώνακτος»
από όπου το εδανείσθη ο
Καζαντζάκης: Ερωτηθείς ο
Δημώναξ για το ποιόν θεωρεί ελεύθερον απήντησε:
«Αλλά εκείνον νομίζω [ελεύθερον] τον μήτε ελπίζοντα τι
μήτε δεδιότα». (Ελεύθερον
θεωρώ εκείνον που ούτε ελπίζει τίποτα, ούτε φοβάται) (Λουκιανός,
Βίος Δημώνακτος παραγρ. 19.4 - 20.7)
περαιτέρω διαχέεται η είδηση περί ιδιοποιήσεως του αποφθέγματος εκ μέρους
του Καζαντζάκη (!). Ιδού η αιχμή του δόρατος...
Τον τελευταίο είλκυσεν ιδιαιτέρως
το μήνυμα του αποφθέγματος ως προσιδιάζον εις τον ιδιόρρυθμο ψυχισμόν
του, το ετίμησε δεόντως, αξιοποιώντας
το με τρόπο εντυπωσιακό. Μάλιστα, θα
μπορούσε να εμφανίσει αυτό ως ίδιον
έργον, δια της υιοθεσίας, με την απλήν
χρήσιν εισαγωγικών. Ακόμη, οι πέραν
του ανθρωπίνου μέτρου δυνατότητες
του Καζαντζάκη που τον καθιστούν
φαινόμενο στον πνευματικό κόσμο και
εκτός των συνόρων μας, δεν δίδουν δίκαιη λαβή για κατηγορίες όπως αυτή της
λογοκλοπίας. Η περίπτωσή του δεν
αντιμετωπίζεται με κριτήρια της συνηθισμένης πραγματικότητας. Ας μην διυλίζομε τον κώνωπα ...
Εις επίμετρον, δεδομένης της εναρμόνισης του ανθρώπου με την Αριστοτέλεια ρήση: «ο άνθρωπος φύσει του ειδέναι ορέγεσθαι», διατείνομαι ότι ουδείς στα πρώτα βήματά του έχει την επιφοίτησιν του Αγίου πνεύματος. Εξ ου
και προσφεύγει στην δύναμη κάποιου
ισχυρού, μοχθεί, ιδρώνει, ενδεχομένως εμπνέεται και φτιάχνει ίδιον οικοδόμημα, αξιολογώτερο του δασκάλου
του, «εκ κακού κόρακος, κακόν ωόν».
Ούτως πώς, ο Φίλιππος ο Μακεδών,
15ετής, όμηρος στη Θήβα έμαθε από
ένα πυθαγόρειο τον ελληνικό πολιτισμό.
Κατά τη γνωριμία του με τον Επαμεινώνδα και τον Πελοπίδα έμαθε την τέχνη του πολέμου, και δη την περίφημη
λοξή φάλαγγα. Βραδύτερον, έθεσε τα
θεμέλια του οικοδομήματος που έκτισε
ο υιός του, ο πραγματικός ήρωας της
ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ολιγώτερον ο Αλέξανδρος και περισσότερον ο Φίλιππος, ο ευφυέστερος
και ικανώτερος από τους μονάρχας
που γνώρισε η ιστορία, κατά τον συγγραφέα της παγκόσμιας ιστορίας
H.G.Wells.
Ανάλογη, ω αγαθοί, είναι η θριαμβευτική πορεία του Καζαντζάκη. Το
έργο του παραμένει κτήμα ες αεί της
Ελλάδος και της Ανθρωπότητος, τιμήθηκε και τιμάται ως πνευματικός γκουρού, καθοδηγητής.

Σωκράτης Γρηγορόπουλος
Διόνυσος 08-10-2013
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ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ 2015

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια
εκδήλωση του Συλλόγου Μακισταίων, στις 8 Μαρτίου του 2015. Το
γεγονός έλαβε χώρα στο κέντρο «Το
Μυστικό», στον Υμηττό. Ο ζεστός
και φιλόξενος αυτός χώρος μας υποδέχτηκε για δεύτερη χρονιά και το
λίαν εξυπηρετικό προσωπικό του
φρόντισε να μη μας λείψει τίποτα.

μενο διάστημα. Τόνισε επίσης, ότι το
νέο αίμα του Συλλόγου (Μιχαέλλα
Βλάχου, Μαίρη Καριώρη, Γιάννα Καριώρη, Μαριάννα Νικητάκη), θα δώσει
το δικό του αγώνα και νέες ιδέες που
είναι απαραίτητες για τη συνέχεια της
δράσης του Συλλόγου μας.
Μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο κ. Κωνσταντίνος Βλάμης,
Πρόεδρος Συλλόγου Ολυμπίων, η κ.

Οι Μακισταίοι χορεύουν

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας,
Φώτης Βλάχος, καλωσόρισε όλους
τους πατριώτες μας και αναφερόμενος και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
(Νώντα Πόθο, Διονύση Κοκκαλιάρη,
Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Μιχαέλλα
Βλάχου, Αχιλλέα Δημόπουλο, Αθανάσιο Λουμπή και Παναγιώτη Πόθο),
αναφέρθηκε τόσο στη δράση του
Συλλόγου τη χρονιά που πέρασε, όσο
και στους στόχους πάλης για το επό-

Τούλα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος
Συλλόγου Χρυσοχωριτών, ο κ. Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος Συλλόγου
Ζαχαραίων, ο κ. Μάριος Σωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ζαχαραίων, ο κ. Πάνος Φωτόπουλος, επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Ζαχαραίων
καθώς και η κα Γεωργακοπούλου –
Κανέλλη Αγαθή, μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Ολυμπίων. Χαιρετισμούς έστειλαν ο κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Αν-

τιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, ο κ.
Γιάννης Μπάμης, Πρόεδρος Συλλόγου Αρτέμιδας και ο κ. Χρήστος Μάντεσης, Πρόεδρος Δ.Δ. Μηλέας. Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας όλους
όσους παρευρέθηκαν στον ετήσιο
χορό μας, αλλά και όσους δεν κατάφεραν να είναι μαζί μας. Με την παρουσία τους ή ακόμα και με την εξ
αποστάσεως στήριξή τους, τίμησαν
την όμορφη εκδήλωσή μας.
Το φαγητό στάθηκε για ακόμα
μια φορά αντάξιο των προσδοκιών
μας. Το πλούσιο και εύγευστο μενού
του καταστήματος ήταν ακριβώς ότι
χρειαζόμασταν για να ξεκινήσει όμορφα το μεσημέρι της Κυριακής μας.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι, αφού απόλαυσαν το φαγητό τους, διασκέδασαν
με τη ψυχή τους και χόρεψαν υπό τη
μουσική υπόκρουση της ορχήστρας
του μαγαζιού, με τον κορυφαίο τραγουδιστή Αντώνη Καλαϊτζή, που μας
συντρόφευσε μουσικά με λαϊκά, νησιώτικα και ρεμπέτικα τραγούδια. Η

έκπληξη της εκδήλωσης ήταν η παρουσία γνωστού κλαρινοπαίκτη, ο
οποίος μας διασκέδασε με το κλαρίνο του και προσέδωσε στην εκδήλωση μια νότα παράδοσης. Στα πλαίσια
και του φετινού χορού, πραγματοποιήθηκε η γνωστή σε όλους μας λαχειοφόρος, που αποτελούνταν από
πολλά και χρήσιμα δώρα, τα οποία
ήταν δωρεές τόσο των συμπατριωτών
μας, όσο και γνωστών καταστημάτων
της Ζαχάρως, της Τρίπολης και της
Αθήνας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε
με επιτυχία, δίνοντας στους τυχερούς
τόσο την απόκτηση ενός όμορφου δώρου, όσο και την ικανοποίηση ότι
κάθε ένας μας βοήθησε στην προσπάθεια της οικονομικής στήριξης
του Συλλόγου, ώστε ο τελευταίος
να ενισχυθεί για να μπορέσει να
πραγματοποιήσει τους στόχους του.
Ας μην ξεχνάμε ότι η ΜΑΚΙΣΤΟΣ είναι υπόθεση όλων μας…

Μαριάννα Νικητάκη

TA ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Μ

έχρι τώρα ήταν γνωστό σε
όλους μας ότι δύο σπήλαια,
το ένα στην θέση Κορομπηλά και το άλλο στην θέση Πετροπηγάδα, επικοινωνούσαν μεταξύ τους,
δημιουργώντας έτσι έναν “μύθο”.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, προκειμένου να δώσει τέλος σ’ αυτά, κάλεσε τρεις ειδικούς και φίλους σπηλαιολόγους, οι οποίοι προσφέρθηκαν
να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή.
Έτσι όλη η ομάδα των σπηλαιολόγων
(Γιάννης Φαρσαράκης, Μάκης Κα-

ρούτης και Βάντα Ψαρούλη) μαζί με
τα μέλη του Δ.Σ. (Φώτη Βλάχο,
Νώντα Πόθο, Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Μιχαέλλα Βλάχου καθώς
και τον συμπατριώτη μας Γιώργο Α.
Λαμπρόπουλο) ξεκινήσαμε το πρωί
της Μ. Πέμπτης-9/4/2015, για τη
θέση Κορομπηλά.
Το σπήλαιο αυτό, έχει μήκος 30
μ. περίπου, πλάτος 2-3 μ. και βάθος
8-9 μ., χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Στην συνέχεια ερευνήθηκε η περίφημη “Τρύπα του Λάμπρου” στις Ρεβιθίστρες.

Φωτο: Μιχαέλλα Βλάχου

Φωτο:
Φωτο: Μιχαέλλα
Μιχαέλλα Βλάχου
Βλάχου
Το τεκτονικό ρήγμα στο Σιργιάνι ή Σπηλιές

Η τριμελής ομάδα σπηλαιολόγων με τον Γιώργο Λαμπρόπουλο, Δημήτρη
Γρηγορόπουλο, Νώντα Πόθο και Φώτη Βλάχο εξω από την σπηλιά του Κορομπηλά

Αυτή είναι ένα μικρό σχετικά άνοιγμα 4-5 μ., που ίσως έχει χωθεί από
τον δασικό δρόμο, που περνά ακριβώς πάνω. Το επόμενο σπήλαιο στην
θέση Πετροπηγάδα είναι μεγαλύτερο του πρώτου, με μήκος 45 μ.,
πλάτος 3 μ. και βάθος περίπου 10 μ.
Έτσι τελείωσε και αυτός ο μύθος, της
επικοινωνίας των σπηλαίων…..
Αν και έχει πλησιάσει το βράδυ,
συνεχίσαμε την έρευνά μας, στην
θέση Σιργιάνι ή Σπηλιές, στο γνωστό
σε όλους μας ανοιχτό-“τεκτονικό
ρήγμα”, κατά τους σπηλαιολόγους.
Το ρήγμα αυτό έχει απόσταση 150-

200 μ. περίπου, πολύ στενό σε κάποιο σημείο, και 10 μ. περίπου βάθος.
Η εκτίμηση των σπηλαιολόγων είναι
ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε
συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή, την οποία θα ερευνήσουμε μαζί
με τους φίλους μας σπηλαιολόγους
σε επόμενη φάση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
αξιόλογους αυτούς ανθρώπους καθώς και στον αγαπητό φίλο Θοδωρή
Χαμάκο, χάριν του οποίου ζήσαμε
όλα αυτά.

Φ.Γ.Β.

ΜΑΚΙΣΤΙΑ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ…
Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Tο γεφύρι του Kούκου
Για τα γεφύρια υπάρχουν πολλοί θρύλοι, το καθένα όμως
χωριστά έχει τη δική του ιστορία.
Λίγο πολύ όμως μοιάζουν όλες οι ιστορίες με μικρές παραλλαγές η μία από την άλλη. Ο γνωστότερος θρύλος βέβαια
στην περιφέρειά μας, είναι εκείνος για το γεφύρι στο Παχυπόδι του Φαναρίου.

Αλλά και το γεφύρι του Κούκου έχει την ιστορία του. Είναι όμως πραγματική ιστορία και όχι θρύλος και είναι ένα θαυμάσιο έργο τέχνης.
Το όνομά του το οφείλει, σύμφωνα με την παράδοση που
κανείς δεν την αμφισβητεί, σε κάποιον Κούκο που είχε τη στάνη του κάπου εκεί κοντά.
Κάποια νύχτα ο νουνός του Κούκου, ο Μπραΐμης, έκλεψε κάμποσα γίδια του Κούκου, τον αντελήφθη ο Κούκος και
μάλωσαν σε αυτό το σημείο που είναι χτισμένο το Γεφύρι και
ο Μπραΐμης τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Από τον Κούκο λοιπόν πήρε το γεφύρι το όνομά του.
Το Γεφύρι χτίστηκε με επιχορήγηση του Κράτους και με
ενέργειες του Βουλευτή Γορτυνίας Αθανάσιου Βαλαβάνη, το
1880 και διευκόλυνε την επικοινωνία το χειμώνα, γιατί το καλοκαίρι περνάγανε από το Σεκουλέϊκο που υπήρχε πόρος, των
χωριών Δυτικής Γορτυνίας με την Ανδρίτσαινα.
Όταν οι μηχανικοί του Υπουργείου πήραν την εντολή να
βρουν την τοποθεσία και να κάνουν τα σχέδια, ηύραν την τοποθεσία που θα χτίζανε το Γεφύρι. Ήταν στην τοποθεσία τρία
αλώνια, λίγο πιο κάτω από τη συμβολή του Αλφειού και του
Λούσιου, στο πιο στενό σημείο, αλλά το ποτάμι ήταν ορμητικό και τα βράχια ήταν απότομα. Οι μηχανικοί όμως δεν αναλάμβαναν την κατασκευή του, γιατί δεν είχαν που να στηρίξουν τις σκαλωσιές. Γνωστή είναι η παροιμία: «Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και οι Λαγκαδιανοί τον έχτισαν». Τότε παρουσιάστηκε ο πρωτομάστορας Αντώνης Κάτσιανος από τα
Λαγκάδια στους μηχανικούς και τους είπε ότι αναλαμβάνει
εκείνος την κατασκευή του και τους ανέλυσε το σχέδιό του.
Αυτοί συμφώνησαν.
Ο Κάτσιανος προμηθεύτηκε 13.000 οργιές τριχιά, δηλαδή
26.000 μέτρα, την έπλεξε σαν δίχτυ, την έδεσε στα δέντρα
που βρίσκονταν δεξιά και αριστερά στις όχθες του ποταμού
και πάνω στήριξε τη σκαλωσιά.
Το Γεφύρι είναι μονότοξο με πελεκητή πέτρα στηριγμένο απάνω στους βράχους και έχει ύψος 34μ., πλάτος 4μ. και
μήκος 25μ.
Την πληροφορία για το Γεφύρι του Κούκου μου την έδωσε ο φίλος Νίκος Τζουρούκος Λαβδαίος και τον ευχαριστώ.

Γράφει ο Δημήτρης Πρίγγουρης
τ. Δ/ντής της Δημοσίας
Βιβλιοθήκης Ανδριτσαίνης
Επίτιμος Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων

Ο

Άγιος Θεράποντας γεννήθηκε και
έδρασε στη μαρτυρική Κύπρο μας
τον 7ο αιώνα μ.Χ. Από μικρή ηλικία, αφοσιώθηκε στο Χριστό και στον
ασκητικό βίο. Παρόλο που η οικογένειά
του ήταν εύπορη, ο Άγιος Θεράποντας
ακολούθησε το δύσκολο και ανηφορικό
δρόμο της λιτότητας και της εγκράτειας,
σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία.
Χειροτονήθηκε ιερέας και έπειτα διετέλεσε Επίσκοπος. Τον 7ο αιώνα, κατά τη
διάρκεια της αραβικής εκστρατείας κατά
του Βυζαντίου, οι Άραβες επιδρομείς λεηλάτησαν την Κύπρο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος βρίσκει τραγικό θάνατο,
αφού σφάζεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα της Θείας Λειτουργίας.
Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με
τους δύο ναούς του Αγίου, που έχουμε
στην Ανδρίτσαινα και στην περιοχή του
Επικούρειου Απόλλωνα, μεταξύ των χωριών Μαρίνας – Αμπελιώνας και Σκληρού;
Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, πολλοί
Έλληνες από την Κύπρο, την Κρήτη, τη
Μυτιλήνη, αλλά και από άλλα νησιά του
Αιγαίου, κατέφυγαν κυνηγημένοι στη
δυσπρόσιτη Ολυμπία, ώστε να σωθούν
από τους θρησκευτικούς διωγμούς, αλλά
και από την πειρατεία, που μάστιζε τις θάλασσες της εποχής. Οι πρόσφυγες αυτοί
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή
της Ολυμπίας, μεταφέροντας την παράδοσή τους αλλά και τη λατρεία του Αγίου Θεράποντα. Με το πέρασμα των καιρών αφομοιώθηκαν και ενσωματώθηκαν
με τον γηγενή πληθυσμό.
Τον 10ο αιώνα μάλλον, χωρίς να είμαστε βέβαιοι, φαίνεται πως η Ολυμπία
χτυπήθηκε από λιμό. Ο λιμός έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Οι κάτοικοι της Ολυμπίας εναπέθεσαν τις ελπίδες τους στον
Άγιο Θεράποντα ή Αγιοθαράπο, όπως
τον έλεγαν οι παλιότεροι, ώστε να θεραπευτούν από το κακό. Όταν πέρασε η
επιδημία, οι Ολύμπιοι απέδωσαν τη σωτηρία τους στον Άγιο και γι’ αυτό του
αφιέρωσαν τους δύο ναούς που αναφέραμε. Ο δε ναός του Αγίου Θεράποντα
στην Ανδρίτσαινα, γνωρίζουμε από την
παράδοση, ότι κτίσθηκε από Κύπριους
πρόσφυγες. Άλλους ναούς του Αγίου
Θεράποντα, συναντούμε επίσης στην
Κύπρο, την Κρήτη αλλά και την Μυτιλήνη.
Οι συμπατριώτες μας, μέσω του Συλλόγου Ολυμπίων, επί προεδρίας του Ανδριτσάνου Δημήτριου Αμπαριώτη, αποφάσισαν το 1904 να οικοδομήσουν στην
Αθήνα, στην περιοχή Ζωγράφου, το ναό
του Αγίου Θεράποντα. Μετά από πολύ
αγώνα, το απαιτούμενο ποσό συγκεντρώθηκε και επί προεδρίας του Ιωάννη
Δόξα από τη Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα)

αποπερατώθηκε ο ναός. Ο χώρος που χτίστηκε ο ναός παραχωρήθηκε από τον μεγαλοκτηματία Ιωάννη Ζωγράφο, ως δωρεά στο Σύλλογο Ολυμπίων. Από τότε έως
σήμερα, οι απανταχού Ολύμπιοι, συγκεντρώνονται στο ναό αυτό κάθε 27η
Μαΐου για την ετήσια αρτοκλασία. Αξίζει

να σημειωθεί, ότι το ποσό των 150.000 χιλιάδων δραχμών που χρειαζόταν για να
ανεγερθεί ο ναός, συγκεντρώθηκε από
όλα τα χωριά της Ολυμπίας και όχι μόνο.
Σημαντική ήταν η συμβολή του τότε Δημάρχου Αθηνών Ε. Πάτση, καθώς και
της γνωστής ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του συμπατριώτη μας Αμπελιωνίτη Αντώνη Παπαγεωργίου. Δυστυχώς, δεν
γνωρίζουμε ποιός είχε την έμπνευση για
αυτό το μεγαλόπνοο εγχείρημα. Ωστόσο,
βάσει των πηγών που διάβασα και για
τους λόγους που θα εξηγήσω, εκτιμώ πως
ο κύριος εμπνευστής πρέπει να ήταν ο Ανδριτσάνος Δημ. Αμπαριώτης.
Πρώτον, διότι η επιλογή οικοδόμησης
ναού του Αγίου Θεράποντα θα μπορούσε
να γίνει μόνο από έναν Ανδριτσάνο, δεδομένου του ότι στην Ανδρίτσαινα βρίσκεται ο κύριος ναός του Αγίου.
Δεύτερον, διότι ο Αμπαριώτης ήταν
γνωστός για τις αγαθοεργίες του και το
φιλανθρωπικό του έργο. Στο φαρμακείο
του στην Πλάκα, κατέφευγαν πολλοί
συμπατριώτες μας, τους οποίους αμέτρητες φορές στήριζε και βοηθούσε αφιλοκερδώς.
Τρίτον, διότι ο Αμπαριώτης από την
αρχική σύλληψη της ιδέας (κατά την
προεδρία του), μέχρι την υλοποίησή της,
ήταν συνεχώς παρών σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επιτυχία του
σχεδίου αυτού.
Παναγιώτης
Λάλας – Παπαγγελόπουλος
Ιστορικός
Ειδικός Γραμματέας
του Συλλόγου Αμπελιωνιτών
Ταμίας του Συλλόγου Ολυμπίων
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Μικρά

αλλά

Νερό
Μετά το δρόμο για τη Μάκιστο, το δεύτερο ζήτημα είναι το νερό. Η
«ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έχει αναφερθεί σε πολλά φύλλα της σε αυτό το θέμα.

σημαντικά
στο υποπρόγραμμα 1 της απόφασης 41/30-03-2015 του Περ. Συμβουλίου της Δυτ. Ελλάδας.

Καμένα κτίσματα
Στις 23 Απριλίου 2015 έγινε άλλη μια ομαδική αυτοψία στα καμένα
κτίσματα, των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί έγκαιρα στο ΤΑΠ με
πλήρη στοιχεία στο φάκελό τους.

Πλατεία
Άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Κεντρική Πλατεία
Αγ. Ιωάννη Μακίστου, όπως συζητήσαμε με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου μας.

Αγροτική οδοποιΐα

Απόσπασμα από την προμελέτη νερού (1)

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, κ. Φάμελο,
αλλά και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Γιώργο Μπάμη, μας παραδόθηκε
η προμελέτη του έργου που έχει γίνει από το Δήμο (σας παραθέτουμε
απόσπασμα) και αναμένουμε την «οριστική μελέτη» προκειμένου να ενταχθεί το έργο αυτό στην απόφαση 41/30 – 3 – 2015 (πρώην Ταμείο Μολυβιάτη).

Οι αγροτικοί δρόμοι συνεχίζουν να είναι σε πάρα πολλά σημεία αδιάβατοι καθότι μετά τις φωτιές του 2007 (όπου και κατεστράφησαν) δεν έχει
γίνει καμία παρέμβαση.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριγάζης μας έχει υποσχεθεί
ότι θα τους φροντίσει άμεσα.

Δασικοί Δρόμοι
Οι δασικοί δρόμοι πλέον δεν περνούν σε πολλά σημεία. Στο Φ. 78, σελ.
5, είχαμε αναφερθεί σχετικά για τα 2 – 3 πολύ άσχημα σημεία. Σε πρόσφατο πέρασμά μας από το Λαπίθα, διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα έγινε ακόμη χειρότερο (λόγω της χειμερινής κακοκαιρίας) και στους δασικούς δρόμους, Μάκιστο – Αγριλιά – Σπηλιές – Σιργιάνι.
Παρακαλούμε τον κ. Δασάρχη Κρεστένων να αντιμετωπίσει το ζήτημα
αυτό ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Καρναβάλι
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Καρναβάλι της Ζαχάρως,
όπου ο Σύλλογός μας συμμετείχε δυναμικά με δικό του άρμα.
Για άλλη μια φορά απεδείχθη ότι όταν όλοι οι Σύλλογοι συμμετέχουν
ενεργά η επιτυχία είναι βέβαιη.

Απόσπασμα από την προμελέτη νερού (2)

Το Δ.Σ. θα παρακολουθήσει στενά το σημαντικό αυτό έργο, με όλες
του τις δυνάμεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακίστου (Master Plan)
Η Μάκιστος στερείται ενός επιχειρησιακού προγράμματος, όπως έχουν
σχεδόν όλα τα χωριά του Δήμου Ζαχάρως.
Σε πρόσφατη συνάντηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Μπάμη συζητήσαμε το θέμα αυτό και μας υποσχέθηκε να μας παράσχει άμεσα κάθε δυνατή βοήθεια.
Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Μακισταίους Μηχανικούς αλλά και
τους φίλους Μηχανικούς της Μακίστου να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε
να συνεργαστούμε για το σημαντικό αυτό θέμα.

Rural (Internet)
Με μικρή καθυστέρηση θα ξεκινήσει η γραμμή Κρέστενα – Βρίνα –
Σμέρνα – Αρτέμιδα – Μάκιστος (τελειώνουν εντός των ημερών τις περιοχές του Πύργου). Ο υπεύθυνος του ΟΤΕ πάντως μας διαβεβαίωσε ότι
όλα θα είναι έτοιμα εντός της προθεσμίας που έχουν προγραμματίσει,
στις 31-08-2015.

Πνευματικό Κέντρο Μακίστου (Σχολείο)
Από το 2001 έχουμε προμελέτη για το Πνευματικό μας Κέντρο. Άλλη
μια πρόκληση για όσους μπορούν να μας βοηθήσουν, προκειμένου να επικαιροποιηθεί και να γίνει και αυτή «ΩΡΙΜΗ».

Κιόσκι
Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα η χαμένη άδεια ή έστω να γίνει κάτι άλλο
για να μπορέσει να τελειώσει. Έχουν περάσει άλλωστε 20 χρόνια που
ξεκίνησε αυτή η υπόθεση… Μπορεί φυσικά να ενταχθεί (μαζί με την πλατεία και το σχολείο) στη χρηματοδότηση από το πρώην Ταμείο Μολυβιάτη

Το άρμα της Μακίστου με θέμα «Ο Οινολόγος»

Το Δ.Σ. έχει αποφασίσει να συμμετάσχουμε στο κάλεσμα που κάνει
ο Εμπορικός Σύλλογος Ζαχάρως για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 1 Μάη
στο νησάκι της Αγ. Αικατερίνης στον Καϊάφα καθώς, επίσης, και στην
5η Εκδήλωση Παραδοσιακής Οικονομίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
στις 5 Αυγούστου 2015, στη Ζαχάρω, με όλους τους Συλλόγους και με
θέμα «Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ».

Πανηγύρι 25 Ιουλίου 2015
στη Μάκιστο προπαραμονή
του Αγίου Παντελεήμονα

